Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 31/2022 ze schůze Rady obce
konané dne 26. 9. 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
Hosté:
Ing. Stanislava Kasíková, Mgr. Barbora Kloučková, Ing. Štěpán Buchar,
David Hroníček, Hana Kuklíková, pan Kuklík
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
Žádné usnesení ke kontrole.
Pořad jednání:
31/1
31/2
31/3

Vodovod a kanalizace v ulici V zahrádkách
Faktury
Příspěvek na žáky navštěvující ZŠ Satalice

31/1

Vodovod a kanalizace v ulici V zahrádkách

Proběhlo jednání s občany z ulice V zahrádkách (viz. prezenční listina) o situaci ohledně
vlastnictví a provozování vodovodu a kanalizace. Vodovod a kanalizace je ve vlastnictví
společnosti PBO TAU, která nemá uzavřenou smlouvu s obcí Radonice jako vlastníkem
sousedícího vodovodu a kanalizace. Voda je ze strany PVK a.s. dodávána bez fakturace, ztráta
za tuto vodu je následně rozpočítávána do vodného a stočného ostatních odběratelů v obci.
Společnost PVK, na základě výzvy obce, po předchozích mnoha jednáních oznámila
vlastníkům nemovitostí v ulici V zahrádkách, že 10. 10. 2022 bude tato nelegální dodávka vody
ukončena.
Starosta obce, členové rady obce a stavební technik obce přítomným občanům vysvětlili situaci
a stanovisko obce. Konstatovali, že původní investor a dnes vlastník vodovodu a kanalizace
společnost PBO TAU obci nikdy nenabídl převod vodovodu a kanalizace do majetku obce, ani
nedoložil žádnou technickou dokumentaci či revize. Stejně tak nebyla předána do vlastnictví
obce komunikace, která je ve spoluvlastnictví majitelů domů, ani veřejné osvětlení. Přítomným
občanům byla rovněž prezentována komunikace obce s panem Horáčkem ze společnosti PBO
TAU, který byl již 2. 3. 2022 vyzván k jednání o uzavření smlouvy vlastníků sousedících
vodovodů a kanalizací, avšak do dnešního dne bez jakékoliv reakce. Členové rady obce
zopakovali, že obec je připravena tuto smlouvu neprodleně uzavřít, aby dodávky vody mohly
pokračovat legální formou. Následně je obec připravena převzít celou infrastrukturu v ulici

V zahrádkách, včetně komunikace do svého vlastnictví, avšak za standardních podmínek, tzn.
veškerá infrastruktura bude v náležitém technickém stavu, budou dodány příslušné revize
a zkoušky a bude rovněž upravena přiléhající část obecní cesty na pozemek parc. č. 271/1 od
napojení komunikace na parcele č. 112/51 k vyústění na křižovatku s ulicí Dehtárská tak, aby
umožňovala řádný přístup do lokality pro všechny služby (svoz odpadu, údržba obce, IZS).

31/2

Faktury

Rada obce projednala a schválila:
a) proplacení faktury č. 23235 za zpracování účetní agendy za srpen 2022 společnosti Pagina
Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 24.200,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro:
5

31/3

Proti:

0

Příspěvek na žáky navštěvující ZŠ Satalice

Rada obce souhlasí s proplacením příspěvku na žáky navštěvující ZŠ Satalice, s trvalým
pobytem v Radonicích, za období 1.9.-31.12.2022 ve výši 90.642,40 Kč (příloha č. 1).
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

USNESENÍ č. 31/2022
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 26. 9. 2022
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 31/1
- informaci o jednání s občany z ulice V zahrádkách o situaci ohledně vlastnictví
a provozování vodovodu a kanalizace.

B. Schvaluje:
Bod 31/2 a)
- proplacení faktury č. 23235 za zpracování účetní agendy za srpen 2022 společnosti
Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 24.200,- Kč včetně DPH.

C. Souhlasí:
Bod 31/3
- s proplacením příspěvku na žáky navštěvující ZŠ Satalice, s trvalým pobytem
v Radonicích, za období 1.9.-31.12.2022 ve výši 90.642,40 Kč.

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

Příloha č. 1

