Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 13/2022 ze schůze Rady obce
konané dne 19. 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:
RO 12/2 c) 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 (obecní úřad), splněno
RO 12/3 b) zaslat Ing. Pavlu Šenychovi a PaedDr. Věře Ježkové děkovný dopis za poskytnutí
finančního daru ve výši 10.000 Kč (obecní úřad), splněno
Pořad jednání:
13/1
13/2
13/3
13/4

Dohoda o náhradě škody
Dohoda o vypořádání škody
Cenová nabídka na odstranění pařezů
Informace starosty obce + různé

13/1

Dohoda o náhradě škody

Rada obce schvaluje Dohodu o náhradě škody s TJ Slavia Radonice – tenisový oddíl za
pokácení vzrostlé břízy, která byla ve vlastnictví Obce Radonice (příloha č. 1).
Hlasování:
Pro:
4

13/2

Proti:

0

Dohoda o vypořádání škody

Rada obce schvaluje Dohodu o vypořádání škody s Mgr. Borkem Mudrochem za ořez stromů
ve vlastnictví Obce Radonice (příloha č. 2).
Hlasování:
Pro:
4

Proti:

0

13/3

Cenová nabídka na odstranění pařezů

Rada obce schvaluje Cenovou nabídku firmy David Šnajdr, Praha na odstranění pařezů za
nabídkovou cenu 24.079,- Kč včetně DPH (příloha č. 3).
Hlasování:
Pro:
4

13/4

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

Starosta obce informoval o jednání se společností PVK, a.s., Praha, která eviduje cca
35 nedořešených odběrných míst, celkové ztráty nefakturované vody za rok 2021 činí 8 029 m3:
a) lokalita V zahrádkách – PVK dodává vodu bez smluv, protože vlastník vodovodu
nekomunikuje, bude vyzván k uzavření smlouvy, nebo bude vodovod uzavřen,
b) PVK prověří odběry vody a jejich měření v průmyslových areálech v ulici Počernická,
c) PVK nemá zaevidovanou kanalizaci v ulici Kozákova, musí prověřit, obec případně dodá
podklady,
d) PVK vznesla otázku umístění vodoměru na výstupu odpadní vody do ČOV Vinoř.

USNESENÍ č. 13/2022
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 19. 4. 2022
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Schvaluje:
Bod 13/1
- Dohodu o náhradě škody s TJ Slavia Radonice – tenisový oddíl za pokácení vzrostlé
břízy, která byla ve vlastnictví Obce Radonice.
Bod 13/2
- Dohodu o vypořádání škody s Mgr. Borkem Mudrochem za ořez stromů ve vlastnictví
Obce Radonice.
Bod 13/3
- Cenovou nabídku firmy David Šnajdr, Praha na odstranění pařezů za nabídkovou cenu
24.079,- Kč včetně DPH.
B. Bere na vědomí:
Bod 13/4
- Informace starosty obce + různé.

….…………….……………………
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

