
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 14/2021 ze schůze Rady obce 

konané dne 24. 5. 2021 na obecním úřadě v Radonicích 

 

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, 

jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce. 

 

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin. 

Přítomno: 5  členů 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 
 

Kontrola plnění usnesení:  

RO 12/5 b) předložit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 jako bod 

jednání zastupitelstva obce ke schválení (místostarosta obce), trvá 

RO 13/5 c) zveřejnit oznámení o konkurzním řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ 

Radonice na úřední desce a internetových serverech určených pro vyhledávání pracovních míst 

(obecní úřad), splněno  

RO 13/6 prověřit v součinnosti s velitelem obecní policie možnost zjednosměrnění ulice Nad 

Školou a navrhnout řešení (radní – pan Stypola a pan Forman), splněno, viz. bod 14/5 b)  

 

 

Pořad jednání:  

14/1 Faktury 

14/2 Stavba ZŠ Radonice 

14/3 Rekonstrukce Nebeského rybníka 

14/4 Výběrové řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Radonice 

14/5 Informace starosty obce + různé 

  

 

14/1 Faktury  

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury č. 2105051621 za právní služby v souvislosti s prodejem pozemku parc. č. 205/96 

JUDr. Davidu Mášovi ve výši 30.250,- Kč včetně DPH, 

b) faktury č. 20210025 za dodávku ovládací jednotky závlahového systému pro ZŠ, 

kabelového vedení a potrubí Miroslavu Hiršlovi, Brandýs n.L. ve výši 22.748,- Kč včetně 

DPH. 

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

 

 



14/2 Stavba ZŠ Radonice 

1) etapa II.A 

a)  Rada obce bere na vědomí zápis č. 39 z kontrolního dne stavby „Základní škola 

 Radonice – etapa II.A“ ze dne 19. 5. 2021 (příloha č. 1). 

2) etapa II.B 

a)  Rada obce bere na vědomí zápis č. 39 z kontrolního dne stavby „Základní škola 

 Radonice – etapa II.B“ ze dne 19. 5. 2021 (příloha č. 2). 

 

 

14/3 Rekonstrukce Nebeského rybníka 

Rada obce: 

a) Projednala žádost firmy DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o. České Budějovice (příloha č. 3) 

o prodloužení termínu dokončení stavby „Radonice – Udržovací práce a odbahnění – rybník 

Nebesák“ z důvodu nepříznivých klimatických podmínek o 2 týdny, tj. do 2. 7. 2021. Rada 

obce vyslovuje s posunutým termínem souhlas a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

ze dne 14. 10. 2020 (příloha č. 4). 

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

b) Schvaluje Změnový list č. 1 stavby „Radonice – Udržovací práce a odbahnění – rybník 

Nebesák“ v ceně 138.719,50 Kč bez DPH (příloha č. 5). 

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

 

 

14/4 Výběrové řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Radonice 

a) Rada obce revokuje své usnesení č. 13/5 b) ze dne 17. 5. 2021. 

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

b) Rada obce vyhlašuje Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Radonice, p.o. (příloha č. 6). Oproti revokovanému znění se vypouští 

požadavek na kvalifikaci učitele I. stupně ZŠ. 

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

c) Rada obce na základě obdržených nominací jmenuje zbývající členy konkurzní komise: 

- členové komise:  Mgr. Jana Puterová – zástupce České školní inspekce  

    Mgr. Tomáš Valášek – zástupce KÚSK  

    Klára Urushadze – zástupkyně pedagogických pracovníků  

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

d) Rada obce ukládá obecnímu úřadu jmenované členy konkurzní komise o jmenování 

informovat.    

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

 

 



14/5 Informace starosty obce + různé 

a) Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o korespondenci s náměstkem primátora 

hlavního města Prahy Ing. Scheinherrem (příloha č. 7 a) a 7 b) a s odborem dopravy MÚ 

Brandýs n.L. – Stará Boleslav (příloha č. 8 a) a 8 b). 

b) Provoz v ulici Nad Školou 

Rada obce po prošetření podnětu pana Hrdiny (viz. bod č. 13/6 RO ze dne 17. 5. 2021) 

schválila jako řešení provozu v nepřehledném místě u zadního vchodu do Obecního domu 

umístění dopravního zrcadla a ukládá radnímu panu Formanovi zajistit jeho instalaci. 

Hlasování:  

Pro:  5 Proti:       0   

c) Rada obce ukládá radnímu panu Formanovi zajistit u zástupců TJ Slavia posekání 

pronajatého parkoviště. 

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USNESENÍ č. 14/2021 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 24. 5. 2021 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

 

A.  Bere na vědomí: 

Bod 14/2 – 1.a) 

- zápis č. 39 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 

19. 5. 2021.  

Bod 14/2 – 2.a) 

- zápis č. 39 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 

19.  5. 2021.  

 Bod 14/5 

- informace starosty obce + různé.  

 

 

B.  Schvaluje: 

Bod 14/1 a) 

- proplacení faktury č. 2105051621 za právní služby v souvislosti s prodejem pozemku 

parc. č. 205/96 JUDr. Davidu Mášovi ve výši 30.250,- Kč včetně DPH. 

Bod 14/1 b) 

- proplacení faktury č. 20210025 za dodávku ovládací jednotky závlahového systému pro 

ZŠ, kabelového vedení a potrubí Miroslavu Hiršlovi, Brandýs n.L. ve výši 22.748,- Kč 

včetně DPH. 

Bod 14/3 a) 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Radonice – Udržovací práce a odbahnění – rybník 

Nebesák“ ze dne 14. 10. 2020. 

Bod 14/3 b) 

- Změnový list č. 1 stavby „Radonice – Udržovací práce a odbahnění – rybník Nebesák“ 

v ceně 138.719,50 Kč bez DPH. 

Bod 14/5 b) 

- jako řešení provozu v nepřehledném místě u zadního vchodu do Obecního domu v ulici 

Nad Školou umístění dopravního zrcadla.  

 

 

C. Revokuje: 

Bod 14/4 a) 

- své usnesení č. 13/5 b) ze dne 17. 5. 2021.  

   

 

D. Vyhlašuje: 

Bod 14/4 b) 

- Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

 Radonice, p.o. Oproti revokovanému znění se vypouští požadavek na kvalifikaci učitele 

 I. stupně ZŠ.  

 



E. Souhlasí: 

Bod 14/3 a) 

- s prodloužením termínu dokončení stavby „Radonice – Udržovací práce a odbahnění – 

 rybník Nebesák“ z důvodu nepříznivých klimatických podmínek o 2 týdny, tj. do 

 2. 7. 2021. 

 

 

F. Ukládá:  

Obecnímu úřadu 

Bod 14/4 d) 

- informovat členy konkurzní komise na výběr ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Radonice p.o. 

 o jejich jmenování.   

Radnímu panu Formanovi 

Bod 14/5 b) 

- zajistit instalaci dopravního zrcadla u zadního vchodu do Obecního domu v ulici Nad 

 Školou.   

Radnímu panu Formanovi 

Bod 14/5 c) 

- zajistit u zástupců TJ Slavia posekání pronajatého parkoviště.   

 

 

G. Jmenuje: 

Bod 14/4 c) 

     Zbývající členy konkurzní komise na výběr ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Radonice p.o.: 

- členové komise:  Mgr. Jana Puterová – zástupce České školní inspekce  

    Mgr. Tomáš Valášek – zástupce KÚSK  

    Klára Urushadze – zástupkyně pedagogických pracovníků  

  

 

       

  

 

                            

                                

          ….…………….…………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce     
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