
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 38/2021 ze schůze Rady obce 

konané dne 15. 11. 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:  

Žádné usnesení ke kontrole. 

 

 

 

Pořad jednání: 

38/1 Faktury 

38/2 Návrh Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

38/3 Žádost o povolení parkování nákladního vozidla na pozemku obce 

38/4 Informace starosty obce + různé  

 

 

38/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila:  

a) proplacení faktury č. 2 za práce provedené na opravě hydroizolace budovy Obecního domu 

Radonice společnosti MEGA Stavby s.r.o., Praha 4 ve výši 454.991,- Kč bez DPH, 

b) proplacení faktury č. 202123 za práce provedené na akci „Venkovní učebna při ZŠ 

Radonice“ společnosti DS-DRYWALL s.r.o., Tábor ve výši 417.345,84 Kč včetně DPH. 

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

  

 

38/2 Návrh Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

Rada obce: 

a) schvaluje návrh Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti (příloha č. 1), 

 



b) ukládá obecnímu úřadu zajistit její administraci se Středočeským krajem.  

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

 

 

38/3 Žádost o povolení parkování nákladního vozidla na pozemku obce 

Rada obce: 

a) projednala žádost pana Kočky o parkování jeho nákladního vozidla na obecním pozemku,   

b) konstatuje, že obec žádný vhodný pozemek k tomuto účelu nemá, a tudíž parkování není 

možné, 

c) ukládá obecnímu úřadu pana Kočku o tomto usnesení informovat.   

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

 

 

38/4 Informace starosty obce + různé  

a) Vítání občánků se z technických důvodů přesouvá na 4. 12. 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 38/2021 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 15. 11. 2021 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

A.  Bere na vědomí: 

Bod 38/4 

- Informace starosty obce + různé.   

 

 

B. Schvaluje: 

Bod 38/1 a) 

- proplacení faktury č. 2 za práce provedené na opravě hydroizolace budovy Obecního 

domu Radonice společnosti MEGA Stavby s.r.o., Praha 4 ve výši 454.991,- Kč bez 

DPH.   

Bod 38/1 b) 

- proplacení faktury č. 202123 za práce provedené na akci „Venkovní učebna při ZŠ 

Radonice“ společnosti DS-DRYWALL s.r.o., Tábor ve výši 417.345,84 Kč včetně DPH.   

Bod 38/2 a) 

- návrh Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti. 

  

 

C. Ukládá: 

Bod 38/2 b) 

Obecnímu úřadu 

- zajistit administraci Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se 

Středočeským krajem. 

Bod 38/3 c) 

Obecnímu úřadu 

- informovat pana Kočku o usnesení rady obce, že parkování jeho nákladního vozidla na 

pozemku obce není možné. 

 

 

D. Projednala: 

Bod 38/3 a) 

- žádost pana Kočky o parkování jeho nákladního vozidla na obecním pozemku. 

 

 

E. Konstatuje: 

Bod 38/3 b) 

- že obec nemá žádný vhodný pozemek pro parkování nákladních vozidel, a tudíž 

parkování na pozemku obce není možné. 

 

                                 

                  ….…………….…………………… 

                       Ing. Stanislav Němec, MBA 

                            starosta obce     


