
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 40/2021 ze schůze Rady obce 

konané dne 29. 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 39/2 b) informovat žadatele o zamítavém stanovisku k pronájmu parkovacího stání v ulici 

Prchalova (Obecní úřad), splněno  

RO 39/4 b) zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2022 a rozpočtového výhledu na období 2023–

2025 na úřední desce (Obecní úřad), splněno  

 

 

Pořad jednání: 

40/1 Faktury 

40/2 Žádost o poskytnutí daru 

40/3 Oprava kanalizační přípojky 

40/4 Převzetí nájemní smlouvy 

40/5 Informace starosty obce + různé 

 

 

40/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila:  

a) proplacení faktury č. 21FV00313 za odvoz kontejnerů na velkoobjemový odpad společnosti 

Stanislav Neuman s.r.o., Podolanka ve výši 96.316,- Kč včetně DPH, 

b) proplacení faktury č. 22343 za zpracování účetní agendy za říjen 2021 společnosti Pagina 

Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH, 

c) proplacení faktury č. 2111312402 za právní služby ve věci prodeje pozemku parc. č. 205/97 

JUDr. Davidu Mášovi, s.r.o., Praha 2 ve výši 30.250,- Kč včetně DPH. 

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  



40/2 Žádost o poskytnutí daru 

Rada obce schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí daru Knihovně města Mladá Boleslav ve 

výši 10.000,- Kč (příloha č. 1). 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:       0  

 

 

40/3 Oprava kanalizační přípojky 

Rada obce schvaluje nabídku společnosti PVK a.s. na opravu kanalizační přípojky v ulici 

Ligasova č.p. 27 za cenu 267.628,- Kč včetně DPH. Nabídka je uložena na obecním úřadě. 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:       0  

 

 

40/4 Převzetí nájemní smlouvy 

Rada obce souhlasí s převzetím nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 262/15 (příloha č. 2). 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:       0  

 

 

40/5 Informace starosty obce + různé 

a) Proběhla kolaudace hřiště a venkovní učebny při ZŠ Radonice. Předání vybavení ZŠ 

proběhne 30. 11. 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 40/2021 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 29. 11. 2021 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

 

A.  Bere na vědomí: 

Bod 40/5 a) 

- informace starosty obce + různé.   

   

 

B. Schvaluje: 

Bod 40/1 a) 

- proplacení faktury č. 21FV00313 za odvoz kontejnerů na velkoobjemový odpad 

společnosti Stanislav Neuman s.r.o., Podolanka ve výši 96.316,- Kč včetně DPH.   

Bod 40/1 b) 

- proplacení faktury č. 22343 za zpracování účetní agendy za říjen 2021 společnosti 

Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH.   

Bod 40/1 c) 

- proplacení faktury č. 2111312402 za právní služby ve věci prodeje pozemku parc. 

č. 205/97 JUDr. Davidu Mášovi, s.r.o., Praha 2 ve výši 30.250,- Kč včetně DPH.   

Bod 40/2 

- darovací smlouvu na poskytnutí daru Knihovně města Mladá Boleslav ve výši 10.000,- 

Kč.   

Bod 40/3 

- nabídku společnosti PVK a.s. na opravu kanalizační přípojky v ulici Ligasova č.p. 27 za 

cenu 267.628,- Kč včetně DPH.   

 

 

 

C. Souhlasí: 

Bod 40/4 

- s převzetím nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 262/15. 

 

 

 

 

                                 

                  ….…………….…………………… 

                       Ing. Stanislav Němec, MBA 

                            starosta obce     

 

 

 

 

 

 



            Příloha č. 1      

 

 
 



            Příloha č. 2 

 
 


