Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 25/2022 ze schůze Rady obce
konané dne 1. 8. 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:
25/1
25/2
25/3

Faktury
Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice
Informace starosty obce + různé

25/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila:
a) proplacení faktury č. 23123 za zpracování účetní agendy za červen 2022 společnosti Pagina
Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 24.200,- Kč včetně DPH,
b) proplacení faktury č. 04.2022 za opravy hydroizolací v Obecním domě Radonice
společnosti MEGA Stavby s.r.o., Praha 4 ve výši 183.084,60 Kč včetně DPH,
c) proplacení faktury č. 22019 za konzultace dle smlouvy za 7/2022 Ing. Petru Chmelovi,
Brandýs n.L.-Stará Boleslav ve výši 23.520,- Kč,
d) proplacení faktury č. 2022-00076 za provedené zahradnické práce za měsíc červenec 2022
společnosti Sandolini s.r.o., Praha 8 ve výši 29.427,20 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro:
5

25/2

Proti:

0

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc červenec 2022
(příloha č. 1).

25/3

Informace starosty obce + různé

a) Starosta obce a stavební technik informovali radu o jednání se zástupci PVK a.s. o situaci
v lokalitě V zahrádkách, kde investor, společnost PBO TAU a.s., nepředal vodovod
a kanalizaci do majetku obce ani neuzavřel smlouvu o provozování související vodovodní
a kanalizační sítě. V důsledku toho PVK dodává do domů v ulici V zahrádkách pitnou vodu
a odvádí splašky přes obecní vodovod a kanalizaci, avšak od vlastníků domů nevybírá
vodné ani stočné. Vzniká tak ztráta, tzv. nefakturované vody, jejíž hodnotu následně PVK
rozpočítává do vodného a stočného pro odběratele v obci. Starosta obce odeslal na PVK
dopis s výzvou, aby tyto nelegální dodávky vody byly ukončeny (příloha č. 2) a vyzval
k jednání investora v lokalitě, tj. PBO TAU. Jejímu zástupci panu Horáčkovi bylo sděleno,
že obec není ochotna dále akceptovat vztah, kdy za zmíněné nelegální odběry de facto platí
ostatní občané. Pan Horáček byl vyzván, aby jako vlastník dotyčné infrastruktury, uvedl
celou situaci do náležitého stavu, tj. aby buď uzavřel s obcí smlouvu o provozování
souvisejících vodovodů a kanalizací, nebo uvedl celou infrastrukturu v lokalitě do takového
technického stavu, včetně záruk, aby mohla být předána obci. Rada obce bere tuto informaci
na vědomí a s postupem i odeslaným dopisem na PVK souhlasí.
Hlasování:
Pro:
5

Proti:

0

USNESENÍ č. 25/2022
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 1. 8. 2022
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 25/2
- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc červenec 2022.
Bod 25/3
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 25/1 a)
- proplacení faktury č. 23123 za zpracování účetní agendy za červen 2022 společnosti
Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 24.200,- Kč včetně DPH.
Bod 25/1 b)
- proplacení faktury č. 04.2022 za opravy hydroizolací v Obecním domě Radonice
společnosti MEGA Stavby s.r.o., Praha 4 ve výši 183.084,60 Kč včetně DPH.
Bod 25/1 c)
- proplacení faktury č. 22019 za konzultace dle smlouvy za 7/2022 Ing. Petru Chmelovi,
Brandýs n.L.-Stará Boleslav ve výši 23.520,- Kč.
Bod 25/1 d)
- proplacení faktury č. 2022-00076 za provedené zahradnické práce za měsíc červenec
2022 společnosti Sandolini s.r.o., Praha 8 ve výši 29.427,20 Kč včetně DPH.
C. Souhlasí:
Bod 25/3
- s postupem jednání v souvislosti s nelegálními odběry vody v lokalitě V zahrádkách
a dopisem zaslaným společnosti PVK, a.s.

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

Příloha č. 1

Příloha č. 2

