
          

     
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 6/2022 ze schůze Rady obce 

konané dne 28. 11. 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   

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA   

 

 

Kontrola plnění usnesení:  

RO 5/1 b) předložit návrhu rozpočtu obce Radonice na rok 2023 na jednání zastupitelstva obce 

(starosta obce), realizuje se 

RO 5/1 d) zveřejnit návrh rozpočtu na úřední desce (obecní úřad), splněno. 

 

 

Pořad jednání: 

6/1 Faktury 

6/2  Plán práce kulturní komise na rok 2023 

6/3 Smlouva na divadelní představení 

6/4 Výběr služebního vozidla obecní policie 

6/5 Informace starosty obce + různé 

  

 

6/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila:  

a) proplacení faktury č. 162634853 za nákup 2 kusů aktivních reproboxů pro pořádání 

kulturních akcí společnosti Muziker, a.s., Bratislava ve výši 23.992,- Kč, 

b) proplacení faktury č. 184/2022 za divadelní představení 26. 11. 2022 Olze Želenské – 

Drápalové, Praha 2 ve výši 78.650,- Kč včetně DPH, 

c) proplacení faktury č. 23345 za zpracování účetní agendy za říjen 2022 společnosti Pagina 

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

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:       0  

 

 

 



6/2  Plán práce kulturní komise na rok 2023 

Rada obce bere na vědomí Plán práce kulturní komise na rok 2023 (příloha č. 1). 

 

 

6/3 Smlouva na divadelní představení 

Rada obce schvaluje smlouvu na divadelní představení Velké lásky v malém hotelu uzavřenou 

s Olgou Želenskou – Drápalovou za cenu 65.000,- Kč plus DPH (příloha č. 2). Představení se 

uskuteční 24. 11. 2023. 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:       0 

 

 

6/4 Výběr služebního vozidla obecní policie  

Rada obce posoudila nabídky na nové služební vozidlo obecní policie od různých dodavatelů, 

předložené velitelem obecní policie (příloha č. 3) a jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku 

společnosti Auto Kout Centrum, spol. s r.o., Praha 9 na dodávku vozidla Dacia Duster za 

celkovou cenu 436.480,- Kč. 

Vozidlo bude pořízeno v roce 2023, pokud jeho pořízení bude schváleno v rozpočtu obce na 

rok 2023. 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:       0 

 

 

6/5 Informace starosty obce + různé 

a) Ukončení pronájmu kulturního domu 

Jednání rady obce se zúčastnil pan Grosser, jednatel společnosti LoveFood, s.r.o. Mratín. 

Byl domluven technický postup ukončení nájemního vztahu a užívání kulturního domu. 

Nájem na užívání bude ukončen 31. 1. 2023 a ke stejnému datu nájemce vyrovná všechny 

své závazky vůči obci Radonice, odstraní veškeré závady a provede opravy všech poškození 

způsobených provozem. Před opravou podlahy v sále nájemce vyzve stavebního technika 

obce k odsouhlasení zvolené technologie a postupu. Provoz pro veřejnost bude ukončen 

22. 12. 2022. 

b) Územní plán obce 

Proběhlo veřejné projednání územního plánu obce Radonice, byla či bude vznesena řada 

připomínek, které budou řádně projednány.  

c) Rada, obce projednala podnět pana Kožicha na umístění dopravního zrcadla na křižovatku 

ulic Ligasova – Zápská a pověřuje stavebního technika realizací akce.  

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:       0 

d) Starosta obce informoval o termínu konání zastupitelstva obce dne 8. 12. 2022.  

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 6/2022 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 28. 11. 2022 

 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

 

A. Schvaluje: 

Bod 6/1 a) 

- proplacení faktury č. 162634853 za nákup 2 kusů aktivních reproboxů pro pořádání 

kulturních akcí společnosti Muziker, a.s., Bratislava ve výši 23.992,- Kč. 

Bod 6/1 b) 

- proplacení faktury č. 184/2022 za divadelní představení 26. 11. 2022 Olze Želenské – 

Drápalové, Praha 2 ve výši 78.650,- Kč včetně DPH. 

Bod 6/1 c) 

- proplacení faktury č. 23345 za zpracování účetní agendy za říjen 2022 společnosti 

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

Bod 6/3 

- smlouvu na divadelní představení Velké lásky v malém hotelu uzavřenou s Olgou 

Želenskou – Drápalovou za cenu 65.000,- Kč plus DPH. 

 

B. Bere na vědomí: 

Bod 6/2 

- Plán práce kulturní komise na rok 2023.  

Bod 6/5 

- Informace starosty obce + různé.  

 

C. Vyhodnotila: 

Bod 6/4 

- jako nejvhodnější nabídku na nové služební vozidlo obecní policie nabídku společnosti 

Auto Kout Centrum, spol. s r.o., Praha 9 na dodávku vozidla Dacia Duster za celkovou 

cenu 436.480,- Kč. 

 

D. Pověřuje: 

Bod 6/5 c) 

Stavebního technika obce 

- realizací akce umístění dopravního zrcadla na křižovatku ulic Ligasova – Zápská.  

 

 

 

 

 

 

                                 

                  ….…………….…………………… 

                        Ing. Stanislav Němec, MBA 

                              starosta obce     



            příloha č. 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            příloha č. 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            příloha č. 3  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

  

 Nabídky na nákup služebního vozidla obecní policie jsou v samostatné příloze. 


