
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 1/2023 ze schůze Rady obce 

konané dne 2. 1. 2023 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 6/5 c) realizace akce umístění dopravního zrcadla na křižovatku ulic Ligasova – Zápská 

(stavební technik obce), realizuje se 

 

 

Pořad jednání: 

1/1 Faktury 

1/2 Dodatek ke smlouvě – Cenová příloha pro rok 2023  

1/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice  

1/4 Záměr pronájmu Kulturního domu Radonice 

1/5 Informace starosty obce + různé 

 

 

1/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila:  

a) proplacení faktury č. 23393 za zpracování účetní agendy za listopad 2022 společnosti 

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

b) proplacení faktury č. 2022/53 za opravu traktoru společnosti Omnicor Trans s.r.o., Praha 8 

ve výši 50.818,79 Kč včetně DPH,  

c) proplacení faktury č. 122009491 za dodávku a montáž vodoměrů v obci společnosti Pražské 

vodovody a kanalizace, a.s. Praha 10 ve výši 24.266,- Kč včetně DPH, 

d) proplacení faktury č. 122009786 za dodávku a montáž vodoměrů v obci společnosti Pražské 

vodovody a kanalizace, a.s. Praha 10 ve výši 5.708,- Kč včetně DPH, 

e) proplacení faktury č. 20220023 za náklady spojené se stravováním ukrajinských uprchlíků 

za období 6-12/2022 ZŠ a MŠ Radonice ve výši 70.586,47 Kč, 



f) proplacení faktury č. 23001 za konzultace dle smlouvy za 12/2022 Ing. Petru Chmelovi, 

Brandýs n.L.-Stará Boleslav ve výši 25.896,- Kč, 

g) proplacení faktury č. 2022014 za následnou péči o vysazené dřeviny v lokalitě Vinořská a 

Ligasova firmě Jiří Matyska, Praha 9 ve výši 20.710,00 Kč včetně DPH, 

h) proplacení faktury č. 2022-00163 za provedené zahradnické práce za měsíc prosinec 2022 

společnosti Sandolini s.r.o., Praha 8 ve výši 32.912,- Kč včetně DPH, 

i) proplacení faktury č. 2022137 za dodávku a montáž kondenzačního kotle a bojleru 

v kabinách TJ Slavia Radonice firmě Miloslav Vaňák, Radonice ve výši 174.904,65 Kč 

včetně DPH.  

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  

 

 

1/2 Dodatek ke smlouvě – Cenová příloha pro rok 2023  

Rada obce schvaluje Dodatek – Cenová příloha pro rok 2023 ke smlouvě o dílo č. S 022400626 

ze dne 1. 1. 2002 pro svoz odpadu (příloha č. 1).  

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0 

 

 

1/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice 

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

(příloha č. 2). 

 

 

1/4 Záměr pronájmu Kulturního domu Radonice 

Rada obce obdržela nabídky 3 uchazečů o pronájem kulturního domu: 

1. Good Standing s.r.o., Tálínská 1026, 198 00 Praha 9 – Kyje – nabídková cena 15.000,- 

Kč + DPH v prvním roce, 

2. NEO Services s.r.o., Dehtáry 49, 250 91 Dehtáry – nabídková cena 18.000 Kč + DPH, 

prvních 6 měsíců 8.000,- Kč + DPH,  

3. Matěj Těžký – MATMAR Gastro s.r.o., Podvinný mlýn 2118/21, 190 00 Praha 9 – 

Libeň – nabídková cena 22.000,- Kč + DPH – nabídka byla vyřazena pro absenci 

podnikatelského záměru. 

 

Rada obce: 

a) po vyhodnocení nabídek vybrala jako nejvýhodnější z hlediska ceny a podnikatelského 

záměru nabídku společnosti Good Standing s.r.o.,  

b) pověřuje starostu obce jednáním se společností Good Standing s.r.o. o uzavření nájemní 

smlouvy, jednatel společnosti bude pozván na jednání rady obce, 

c) ukládá obecnímu úřadu informovat všechny uchazeče o výsledcích vyhodnocení nabídek.  

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0 

 

Všechny nabídky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.  



1/5 Informace starosty obce + různé 

Rada obce: 

a) projednala zprávu velitele Obecní policie Radonice a stavebního technika obce 

o technických, legislativních a bezpečnostních okolnostech případného vybudování dalších 

přechodů pro chodce v ulici Počernická, Ligasova a Pavlova. 

b) ukládá stavebnímu technikovi obce a veliteli Obecní policie Radonice zpracovat 

projektovou přípravu a zajistit patřičná povolení, včetně součinnosti s majiteli pozemků pro 

přechody v ulici Počernická (od vyústění ulice V zahrádkách) a v ulici Ligasova 

(křižovatky Zápská k č.p. 30), 

c) pro zvýšení bezpečnosti ve zúžení ulice Pavlova u č.p. 49 ukládá veliteli Obecní policie 

Radonice prověřit možnost instalace chodci ovládaných semaforů. 

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 1/2022 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 2. 1. 2023 

 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

 

 

A. Schvaluje: 

Bod 1/1 a) 

- proplacení faktury č. 23393 za zpracování účetní agendy za listopad 2022 společnosti 

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

Bod 1/1 b) 

- proplacení faktury č. 2022/53 za opravu traktoru společnosti Omnicor Trans s.r.o., Praha 

8 ve výši 50.818,79 Kč včetně DPH. 

Bod 1/1 c) 

- proplacení faktury č. 122009491 za dodávku a montáž vodoměrů v obci společnosti 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Praha 10 ve výši 24.266,- Kč včetně DPH. 

Bod 1/1 d) 

- proplacení faktury č. 122009786 za dodávku a montáž vodoměrů v obci společnosti 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Praha 10 ve výši 5.708,- Kč včetně DPH. 

Bod 1/1 e) 

- proplacení faktury č. 20220023 za náklady spojené se stravováním ukrajinských 

uprchlíků za období 6-12/2022 ZŠ a MŠ Radonice ve výši 70.586,47 Kč. 

Bod 1/1 f) 

- proplacení faktury č. 23001 za konzultace dle smlouvy za 12/2022 Ing. Petru Chmelovi, 

Brandýs n.L.-Stará Boleslav ve výši 25.896,- Kč. 

Bod 1/1 g) 

- proplacení faktury č. 2022014 za následnou péči o vysazené dřeviny v lokalitě Vinořská 

a Ligasova firmě Jiří Matyska, Praha 9 ve výši 20.710,00 Kč včetně DPH. 

Bod 1/1 h) 

- proplacení faktury č. 2022-00163 za provedené zahradnické práce za měsíc prosinec 

2022 společnosti Sandolini s.r.o., Praha 8 ve výši 32.912,- Kč včetně DPH. 

Bod 1/1 i) 

- proplacení faktury č. 2022137 za dodávku a montáž kondenzačního kotle a bojleru 

v kabinách TJ Slavia Radonice firmě Miloslav Vaňák, Radonice ve výši 174.904,65 Kč 

včetně DPH. 

Bod 1/2 

- Dodatek – Cenová příloha pro rok 2023 ke smlouvě o dílo č. S 022400626 ze dne 1. 1. 

2002 pro svoz odpadu. 

 

 

 

 

 

 

 



B. Vybrala: 

Bod 1/4 a) 

- po vyhodnocení nabídek jako nejvýhodnější z hlediska ceny a podnikatelského záměru 

nabídku společnosti Good Standing s.r.o., Praha 9. 

 

 

C. Pověřuje: 

Bod 1/4 b) 

Starostu obce 

- jednáním se společností Good Standing s.r.o. o uzavření nájemní smlouvy na kulturní 

dům, jednatel společnosti bude pozván na jednání rady obce. 

 

 

D. Ukládá: 

Bod 1/4 c) 

Obecnímu úřadu 

- informovat všechny uchazeče o pronájem Kulturního domu Radonice o výsledcích 

vyhodnocení nabídek. 

Bod 1/5 b) 

Stavebnímu technikovi obce a veliteli Obecní policie Radonice 

- zpracovat projektovou přípravu a zajistit patřičná povolení, včetně součinnosti s majiteli 

pozemků pro přechody v ulici Počernická (od vyústění ulice V zahrádkách) a v ulici 

Ligasova (křižovatky Zápská k č.p. 30). 

Bod 1/5 c) 

Veliteli Obecní policie Radonice 

- pro zvýšení bezpečnosti ve zúžení ulice Pavlova u č.p. 49 prověřit možnost instalace 

chodci ovládaných semaforů. 

 

 

E. Bere na vědomí: 

Bod 1/3 

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

 

 

F. Projednala: 

Bod 1/5 a) 

- zprávu velitele Obecní policie Radonice a stavebního technika obce o technických, 

legislativních a bezpečnostních okolnostech případného vybudování dalších přechodů 

pro chodce v ulici Počernická, Ligasova a Pavlova.  

 

 

 

 

                                 

                  ….…………….…………………… 

                        Ing. Stanislav Němec, MBA 

                              starosta obce     



            příloha č. 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



            příloha č. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


