
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 22/2022 ze schůze Rady obce 

konané dne 4. 7. 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 17.00 hodin. 

Přítomno: 4 členové 

Omluven: Ing. Stanislav Němec, MBA 

Předsedající: Ing. Zdeněk Růžička  

  

Kontrola plnění usnesení:  

Žádné usnesení ke kontrole. 

 

 

Pořad jednání: 

22/1  Faktury 

22/2 Výpověď Veřejnoprávní smlouvy k zajištění výkonu činností podle zákona o obecní 

 policii – Městys Nehvizdy  

22/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice 

22/4 Žádost o příspěvek na zlepšení vnějšího pláště objektu 

 

 

 

22/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila:  

a) proplacení faktury č. 369 za elektroinstalační práce v obci Miloslavu Mráčkovi, Libáň ve 

výši 48.681,93 Kč včetně DPH, 

b) proplacení faktury č. 22017 za konzultace dle smlouvy za 6/2022 Ing. Petru Chmelovi, 

Brandýs n.L.-Stará Boleslav ve výši 26.296,- Kč, 

c) proplacení faktury č. 23076 za zpracování účetní agendy za květen 2022 společnosti Pagina 

Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 24.200,- Kč včetně DPH, 

d) proplacení faktury č. 122004768 za opravu kanalizační přípojky v ulici Ligasova 

společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Praha 10 ve výši 324.693,- Kč včetně DPH, 

e) proplacení faktury č. 202216 za hudební vystoupení na akci 25. 6. 2022 společnosti APPLE 

TREE EVENTS s.r.o., Praha 8 ve výši 24.200,- Kč včetně DPH, 

 



f) proplacení faktury č. 2022-00062 za provedené zahradnické práce za měsíc červen 2022 

společnosti Sandolini s.r.o., Praha 8 ve výši 32.524,80 Kč včetně DPH. 

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  

 

 

22/2 Výpověď Veřejnoprávní smlouvy k zajištění výkonu činností podle zákona  

 o obecní policii – Městys Nehvizdy  

Rada obce bere na vědomí výpověď Veřejnoprávní smlouvy k zajištění výkonu činností podle 

zákona o obecní policii ze dne 29. 12. 2015 mezi obcí Radonice a Městysem Nehvizdy (příloha 

č. 1). Den ukončení platnosti smlouvy je 30. 9. 2022.  

 

 

22/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice 

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc červen 2022 

(příloha č. 2). 

 

 

22/4 Žádost o příspěvek na zlepšení vnějšího pláště objektu 

Žádost byla podána po termínu panem Jelínkem, Růžičkova 80, Radonice.  

Rada obce pověřuje stavební komisi ke kontrole objektu a vyjádření k žádosti. Finanční výbor 

se vyjádří k žádosti v jeho kompetenci a žádost bude projednána na příštím jednání 

zastupitelstva obce. 

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 22/2022 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 4. 7. 2022 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

A. Schvaluje: 

Bod 22/1 a)  

- proplacení faktury č. 369 za elektroinstalační práce v obci Miloslavu Mráčkovi, Libáň 

ve výši 48.681,93 Kč včetně DPH.   

Bod 22/1 b)  

- proplacení faktury č. 22017 za konzultace dle smlouvy za 6/2022 Ing. Petru Chmelovi, 

Brandýs n.L.-Stará Boleslav ve výši 26.296,- Kč.   

Bod 22/1 c)  

- proplacení faktury č. 23076 za zpracování účetní agendy za květen 2022 společnosti 

Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 24.200,- Kč včetně DPH.   

Bod 22/1 d)  

- proplacení faktury č. 122004768 za opravu kanalizační přípojky v ulici Ligasova 

společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Praha 10 ve výši 324.693,- Kč včetně 

DPH.   

Bod 22/1 e)  

- proplacení faktury č. 202216 za hudební vystoupení na akci 25. 6. 2022 společnosti 

APPLE TREE EVENTS s.r.o., Praha 8 ve výši 24.200,- Kč včetně DPH.   

Bod 22/1 f)  

- proplacení faktury č. 2022-00062 za provedené zahradnické práce za měsíc červen 2022 

společnosti Sandolini s.r.o., Praha 8 ve výši 32.524,80 Kč včetně DPH.   

 

 

B. Bere na vědomí: 

Bod 22/2 

- výpověď Veřejnoprávní smlouvy k zajištění výkonu činností podle zákona o obecní 

policii ze dne 29. 12. 2015 mezi obcí Radonice a Městysem Nehvizdy.   

Bod 22/3 

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc červen 2022.   

 

 

C. Pověřuje: 

Bod 22/4  

Stavební komisi 

- ke kontrole objektu a vyjádření k žádosti pana Jelínka, Růžičkova 80, Radonice 

o příspěvek na zlepšení vnějšího pláště objektu.   

 

 

   

                                 

                  ….…………….…………………… 

                            Ing. Zdeněk Růžička 

                         místostarosta obce     

 



            příloha č. 1 

 

 

 



 

            příloha č. 2  

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


