Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 3/2016 ze schůze Rady obce
konané dne 18. 1. 2016 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 19.00 hodin.
Přítomno:
5 členů
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 2/3 Připravit návrh řešení úpravy pozemní komunikace v ulici Příčná (stavební technik
obce), trvá
RO 2/4 a) Podat oznámení o ztrátě motorové pily údržby obce na PČR (místostarosta obce),
splněno
RO 2/4 b) Provést inventuru veškerého evidovaného nářadí a strojů údržby obce a zajistit
jeho řádné předání pracovníkům údržby obce do hmotné odpovědnosti (pan J. Forman),
splněno
Pořad jednání:
3/1

Faktury

3/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 4122293312 za dodávku elektřiny (OM Na Skále č. p. 185) za období 1. 9. 2015
– 31. 12. 2015 společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. ve výši 34.646,- Kč včetně DPH,
b) faktury č. 0141069873 za čtvrtletní paušál za svoz a likvidaci odpadu za období 1012/2015 společnosti A.S.A., spol. s r.o. ve výši 235.967,- Kč včetně DPH,
c) faktury č. 20160142 za opravu vozidla obecní policie společnosti Auto Kout Centrum,
spol. s r.o. ve výši 28.417,- Kč včetně DPH,
d) faktury č. 160100004 za divadelní představení Lakomec 17. 1. 2016 společnosti Oskar
Hahn Agency s.r.o. ve výši 30.250,- Kč včetně DPH,
e) faktury č. 183 za systémy průmyslové televize pro Obec Radonice firmě Miloslav Mráček
ve výši 142.561,- Kč.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

USNESENÍ č. 3/2016
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 18. 1. 2016
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Schvaluje:
Bod 3/1 a)
- proplacení faktury č. 4122293312 za dodávku elektřiny (OM Na Skále č. p. 185) za
období 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015 společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. ve výši 34.646,- Kč
včetně DPH.
Bod 3/1 b)
- proplacení faktury č. 0141069873 za čtvrtletní paušál za svoz a likvidaci odpadu za
období 10-12/2015 společnosti A.S.A., spol. s r.o. ve výši 235.967,- Kč včetně DPH.
Bod 3/1 c)
- proplacení faktury č. 20160142 za opravu vozidla obecní policie společnosti Auto
Kout Centrum, spol. s r.o. ve výši 28.417,- Kč včetně DPH.
Bod 3/1 d)
- proplacení faktury č. 160100004 za divadelní představení Lakomec 17. 1. 2016
společnosti Oskar Hahn Agency s.r.o. ve výši 30.250,- Kč včetně DPH.
Bod 3/1 e)
- proplacení faktury č. 183 za systémy průmyslové televize pro Obec Radonice firmě
Miloslav Mráček ve výši 142.561,- Kč.

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

