
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 12/2022 ze schůze Rady obce 

konané dne 11. 4. 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: 4 členové 

Omluveni: Jan Stypola      

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

  

 

Kontrola plnění usnesení:  

Žádné usnesení ke kontrole. 

 

 

Pořad jednání: 

12/1 Faktury 

12/2 Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace  

 ZŠ a MŠ Radonice, p.o. 

12/3 Informace starosty obce + různé  

 

 

12/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila:  

a) proplacení faktury č. 0141131081 za čtvrtletní svoz a odstranění odpadu v období 01-

03/2022 společnosti FCC ČR, Praha ve výši 444.678,26 Kč včetně DPH, 

b) proplacení faktury č. 4105457383 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za 

období 1. 3.- 31. 3. 2022 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 82.788,- Kč včetně DPH, 

c) proplacení faktury č. FV22023 za dodávku tiskáren pro ZŠ Radonice společnosti ALEX 

kovový a školní nábytek, s.r.o., Brno ve výši 26.136,- Kč včetně DPH. 

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  

 

 

 

 

 



12/2 Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace  

 ZŠ a MŠ Radonice, p.o.  

Rada obce:  

a) bere na vědomí Zápis z jednání konkurzní komise konkurzu na pracovní místo 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Radonice, p.o. ze dne 6. 4. 2022 (příloha 

č. 1) a výsledek konkurzu. Komise jako nejvhodnějšího uchazeče vyhodnotila 

Mgr. Veroniku Černou, 

b) na základě konkurzu jménem Obce Radonice jako zřizovatele jmenuje na místo ředitelky 

ZŠ a MŠ Radonice, p.o. s účinností od 1. 9. 2022 Mgr. Veroniku Černou, 

c) ukládá obecnímu úřadu Mgr. Černou o tomto rozhodnutí informovat a zajistit veškerou 

pracovně právní dokumentaci a připravit ji k podpisu ze strany obce a Mgr. Černé. 

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  

 

 

12/3 Informace starosty obce + různé  

Rada obce:  

a) bere na vědomí informaci o uzavírce ulice Ligasova v období 25. 4. – 13. 5. 2022 

a stanovení objízdných tras, 

b) schvaluje darovací smlouvu, na základě které Ing. Pavel Šenych a PaedDr. Věra Ježková 

darují obci 10.000,- Kč (příloha č. 2). Rada obce dárcům vyjadřuje své poděkování a ukládá 

obecnímu úřadu zaslat dárcům děkovný dopis.  

c) bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ a MŠ Radonice o zápisu do 1. třídy ZŠ. Celkem se 

dostavilo 39 dětí, z toho 25 žáků s trvalým pobytem v Radonicích. Všechny radonické děti 

jsou umístěny.  

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 12/2022 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 11. 4. 2022 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

 

A. Schvaluje: 

Bod 12/1 a) 

- proplacení faktury č. 0141131081 za čtvrtletní svoz a odstranění odpadu v období 01-

03/2022 společnosti FCC ČR, Praha ve výši 444.678,26 Kč včetně DPH.   

Bod 12/1 b) 

- proplacení faktury č. 4105457383 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za 

období 1. 3.- 31. 3. 2022 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 82.788,- Kč včetně DPH.   

Bod 12/1 c) 

- proplacení faktury č. FV22023 za dodávku tiskáren pro ZŠ Radonice společnosti ALEX 

kovový a školní nábytek, s.r.o., Brno ve výši 26.136,- Kč včetně DPH.   

Bod 12/3 b) 

- darovací smlouvu, na základě které Ing. Pavel Šenych a PaedDr. Věra Ježková darují 

obci 10.000,- Kč.   

 

 

B. Jmenuje: 

Bod 12/2 b) 

- na základě konkurzu, jménem Obce Radonice jako zřizovatele, na místo ředitelky ZŠ 

a MŠ Radonice, p.o. s účinností od 1. 9. 2022 Mgr. Veroniku Černou. 

 

 

C. Ukládá: 

Bod 12/2 c) 

Obecnímu úřadu 

- informovat Mgr. Veroniku Černou o rozhodnutí rady obce o jejím jmenování na místo 

ředitelky ZŠ a MŠ Radonice, p.o. s účinností od 1. 9. 2022 a zajistit veškerou pracovně 

právní dokumentaci a připravit ji k podpisu ze strany obce a Mgr. Černé. 

Bod 12/3 b) 

Obecnímu úřadu 

- zaslat Ing. Pavlu Šenychovi a PaedDr. Věře Ježkové děkovný dopis za poskytnutí 

finančního daru ve výši 10.000 Kč.  

 

 

D. Bere na vědomí: 

Bod 12/2 a) 

- Zápis z jednání konkurzní komise konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Radonice, p.o. ze dne 6. 4. 2022 a výsledek konkurzu. 

Bod 12/3 a) 

- informaci o uzavírce ulice Ligasova v období 25. 4. – 13. 5. 2022 a stanovení objízdných 

tras. 



Bod 12/3 c) 

- informaci ředitelky ZŠ a MŠ Radonice o zápisu do 1. třídy ZŠ. Celkem se dostavilo 

39 dětí, z toho 25 žáků s trvalým pobytem v Radonicích. Všechny radonické děti jsou 

umístěny. 

 

 

 

 

 

                                 

                  ….…………….…………………… 

                       Ing. Stanislav Němec, MBA 

                            starosta obce     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Příloha č. 1 

 

 

 



 

 

 
 



            Příloha č. 2 

 

 


