
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 39/2021 ze schůze Rady obce 

konané dne 22. 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: 4 členové 

Omluveni: Václav Myslivec 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

  
 

 

Kontrola plnění usnesení:  

RO 38/2 b) zajistit administraci Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se 

Středočeským krajem (Obecní úřad), splněno 

RO 38/3 c) informovat pana Kočku o usnesení rady obce, že parkování jeho nákladního vozidla 

na pozemku obce není možné (Obecní úřad), splněno 

 

 

Pořad jednání: 

39/1 Faktury 

39/2 Žádost o pronájem parkovacího stání 

39/3 Stavba venkovní učebny při ZŠ Radonice 

39/4 Návrh rozpočtu obce Radonice na rok 2022 

 

 

 

39/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila:  

a) proplacení faktury č. 357 za elektroinstalační práce a revize elektrických zařízení v obci 

Miloslavu Mráčkovi, Libáň ve výši 113.785,98 Kč včetně DPH, 

b) proplacení faktury č. 2021445 za realitní činnost při prodeji pozemku parc. č. 205/97 v k.ú. 

Radonice u Prahy společnosti SPS správa nemovitostí, s.r.o., Praha 2 ve výši 92.900,17 Kč 

včetně DPH, 

c) proplacení faktury č. 35/2021 za provedení arboristických prací (ošetření stromů v ulici 

Ligasova, Vinořská a Na Návsi) Michalu Hradskému, Stará Boleslav ve výši 26.500,- Kč 

bez DPH,  



d) proplacení faktury č. 43MZP21 za administraci podání žádosti o dotaci na akci „Radonice 

– udržovací práce a odbahnění – rybník Nebesák“ společnosti MZP Consulting s.r.o., 

Nebužely ve výši 59.290,- Kč včetně DPH,  

e) proplacení faktury č. 44MZP21 za administraci podání žádosti o dotaci na akci „Základní 

škola Radonice II. etapa A“ společnosti MZP Consulting s.r.o., Nebužely ve výši 302.500,- 

Kč včetně DPH,  

f) proplacení faktury č. 45MZP21 za administraci podání žádosti o dotaci na akci „Základní 

škola Radonice II. etapa B – tělocvična“ společnosti MZP Consulting s.r.o., Nebužely ve 

výši 233.530,- Kč včetně DPH. 

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  

  

 

39/2 Žádost o pronájem parkovacího stání 

Rada obce:  

a) projednala žádost pana Boukala o pronájem parkovacího stání v ulici Prchalova se 

zamítavým stanoviskem, 

b) ukládá obecnímu úřadu informovat žadatele. 

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  

 

 

39/3 Stavba venkovní učebny při ZŠ Radonice 

Rada obce:  

a) bere na vědomí zápis č. 9 z kontrolního dne stavby „Venkovní učebna při ZŠ Radonice“ ze 

dne 18. 11. 2021 (příloha č. 1). 

  

 

39/4 Návrh rozpočtu obce Radonice na rok 2022 

Rada obce :  

a) schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 a rozpočtového výhledu na období 2023–2025 

(příloha č. 2), 

b) ukládá obecnímu úřadu zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2022 a rozpočtového výhledu na 

období 2023–2025 na úřední desce. 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:       0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 39/2021 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 22. 11. 2021 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

 

A.  Bere na vědomí: 

Bod 39/3 a) 

- zápis č. 9 z kontrolního dne stavby „Venkovní učebna při ZŠ Radonice“ ze dne 

18. 11. 2021.   

   

 

B. Schvaluje: 

Bod 39/1 a) 

- proplacení faktury č. 357 za elektroinstalační práce a revize elektrických zařízení v obci 

Miloslavu Mráčkovi, Libáň ve výši 113.785,98 Kč včetně DPH.   

Bod 39/1 b) 

- proplacení faktury č. 2021445 za realitní činnost při prodeji pozemku parc. č. 205/97 

v k.ú. Radonice u Prahy společnosti SPS správa nemovitostí, s.r.o., Praha 2 ve výši 

92.900,17 Kč včetně DPH.   

Bod 39/1 c) 

- proplacení faktury č. 35/2021 za provedení arboristických prací (ošetření stromů v ulici 

Ligasova, Vinořská a Na Návsi) Michalu Hradskému, Stará Boleslav ve výši 26.500,- 

Kč bez DPH.   

Bod 39/1 d) 

- proplacení faktury č. 43MZP21 za administraci podání žádosti o dotaci na akci 

„Radonice – udržovací práce a odbahnění – rybník Nebesák“ společnosti MZP 

Consulting s.r.o., Nebužely ve výši 59.290,- Kč včetně DPH.   

Bod 39/1 e) 

- proplacení faktury č. 44MZP21 za administraci podání žádosti o dotaci na akci 

„Základní škola Radonice II. etapa A“ společnosti MZP Consulting s.r.o., Nebužely ve 

výši 302.500,- Kč včetně DPH.   

Bod 39/1 f) 

- proplacení faktury č. 45MZP21 za administraci podání žádosti o dotaci na akci 

„Základní škola Radonice II. etapa B – tělocvična“ společnosti MZP Consulting s.r.o., 

Nebužely ve výši 233.530,- Kč včetně DPH.   

Bod 39/4 a) 

- návrh rozpočtu na rok 2022 a rozpočtového výhledu na období 2023–2025.   

 

 

C. Ukládá: 

Bod 39/2 b) 

Obecnímu úřadu 

- informovat žadatele o zamítavém stanovisku k pronájmu parkovacího stání v ulici 

Prchalova.  

 



Bod 39/4 b) 

Obecnímu úřadu 

- zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2022 a rozpočtového výhledu na období 2023–2025 na 

úřední desce. 

 

D. Projednala: 

Bod 39/2 a) 

- žádost pana Boukala o pronájem parkovacího stání v ulici Prchalova se zamítavým 

stanoviskem. 

 

 

 

 

                                 

                  ….…………….…………………… 

                       Ing. Stanislav Němec, MBA 

                            starosta obce     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Příloha č. 1 

 

 



            Příloha č. 2  

 

 

 



 

 

 
 


