
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 2/2022 ze schůze Rady obce 

konané dne 17. 1. 2022 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: 

2/1 Faktury 

2/2 Cenová příloha pro rok 2022 – svoz odpadu 

2/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice  

2/4 Nákup radaru pro obecní polici 

2/5 Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace  

 ZŠ a MŠ Radonice, p.o. 

 

 

 

2/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila:  

a) proplacení faktury č. 20216213 za opravu vozidla obecní policie společnosti Auto Kout 

Centrum, spol. s r.o., Praha 9 ve výši 21.061,41 Kč včetně DPH, 

b) proplacení faktury č. 210100003 za technické zabezpečení kulturní akce 19. 12. 2021 firmě 

Vladimír Malý, Praha 9 ve výši 23.500,- Kč,  

c) proplacení faktury č. 0141128118 za čtvrtletní svoz a odstranění odpadu v období 10-

12/2021 společnosti FCC ČR, Praha ve výši 455.174,52 Kč včetně DPH, 

d) proplacení faktury č. 4104594330 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za 

období 1. 12.- 31. 12. 2021 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 65.300,- Kč včetně DPH.  

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

 

 

 



2/2 Cenová příloha pro rok 2022 – svoz odpadu 

Rada obce projednala a schválila Cenovou přílohu pro rok 2022 ke smlouvě o svozu odpadu. 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 

 

 

2/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice  

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc prosinec 2021. 

 

 

2/4 Nákup radaru pro obecní polici 

Rada obce souhlasí s nákupem rychloměru pro Obecní polici Radonice od společnosti ATS-

TELCOM PRAHA a.s. za nabídkovou cenu 399.663,- Kč včetně DPH (příloha č. 1). 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 

 

 

2/5 Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace  

 ZŠ a MŠ Radonice, p.o. 

Rada obce: 

a) vyhlašuje Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ 

a MŠ Radonice, p.o. s předpokládaným nástupem do funkce ke dni 1. 9. 2022 (příloha č. 2), 

b) ukládá obecnímu úřadu zveřejnit oznámení o konkurzním řízení na úřední desce 

a webových stránkách obce a obeslat příslušné instituce s výzvou ke jmenování zástupce do 

konkurzní komise,   

c) jmenuje jménem zřizovatele: 

a. členy konkurzní komise: 

- předseda komise:  Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce,  

- člen komise:  Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce,  

b. tajemníkem komise: Lenku Bittnerovou. 

Ostatní členové komise budou jmenováni na základě nominací České školní inspekce, 

Krajského úřadu Středočeského kraje, ZŠ a MŠ Radonice a školské rady. 

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 2/2022 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 17. 1. 2022 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

 

 

A.  Bere na vědomí: 

Bod 2/3 

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc prosinec 2021.   

   

 

 

B. Schvaluje: 

Bod 2/1 a) 

- proplacení faktury č. 20216213 za opravu vozidla obecní policie společnosti Auto Kout 

Centrum, spol. s r.o., Praha 9 ve výši 21.061,41 Kč včetně DPH.   

Bod 2/1 b) 

- proplacení faktury č. 210100003 za technické zabezpečení kulturní akce 19. 12. 2021 

firmě Vladimír Malý, Praha 9 ve výši 23.500,- Kč.   

Bod 2/1 c) 

- proplacení faktury č. 0141128118 za čtvrtletní svoz a odstranění odpadu v období 10-

12/2021 společnosti FCC ČR, Praha ve výši 455.174,52 Kč včetně DPH.   

Bod 2/1 d) 

- proplacení faktury č. 4104594330 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za 

období 1. 12.- 31. 12. 2021 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 65.300,- Kč včetně 

DPH.   

Bod 2/2 

- Cenovou přílohu pro rok 2022 ke smlouvě o svozu odpadu.   

 

 

 

C. Souhlasí: 

Bod 2/4 

- s nákupem rychloměru pro Obecní polici Radonice od společnosti ATS-TELCOM 

PRAHA a.s. za nabídkovou cenu 399.663,- Kč včetně DPH.   

 

 

 

D. Vyhlašuje: 

Bod 2/5 a) 

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

Radonice, p.o. s předpokládaným nástupem do funkce ke dni 1. 9. 2022.   

 

 

 

 

 

 

 



 

E. Jmenuje: 

Bod 2/5 c) 

a. členy konkurzní komise: 

- předseda komise:  Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce,  

- člen komise:  Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce,  

b. tajemníkem komise: Lenku Bittnerovou. 

Ostatní členové komise budou jmenováni na základě nominací České školní inspekce, 

Krajského úřadu Středočeského kraje, ZŠ a MŠ Radonice a školské rady. 

 

 

 

F. Ukládá: 

Bod 2/5 b) 

Obecnímu úřadu 

- zveřejnit oznámení o konkurzním řízení na úřední desce a webových stránkách obce 

a obeslat příslušné instituce s výzvou ke jmenování zástupce do konkurzní komise.  

 

  

 

 

 

 

                                 

                  ….…………….…………………… 

                       Ing. Stanislav Němec, MBA 

                            starosta obce     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Příloha č. 1 

 

 

 

 



            Příloha č. 2 

 

 


