Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 7/2016 ze schůze Rady obce
konané dne 22. 2. 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 18.00 hodin.
Přítomno:
4 členové
Omluveni:
Ing. Zdeněk Růžička
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 2/3 Připravit návrh řešení úpravy pozemní komunikace v ulici Příčná (stavební technik
obce), trvá
Pořad jednání:
7/1
7/2

Faktury
Informace starosty obce + různé

7/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 1/16 za vypracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení na
akci „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice“ Ing. Aleši Moudrému ve výši
350.000,- Kč,
b) faktury č. 16/18/1191 za aktualizaci MUNIS 1/2016 společnosti Triada, spol. s r.o. ve výši
20.280,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 4

7/2

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Základní škola
Starosta informoval o průběhu přípravy projektu výstavby Základní školy Radonice.
Zjišťují se možnosti dotace a organizační zajištění výstavby.

b) Parkování v obci Radonice
1. Obecní policii bylo uloženo zabezpečit osazení parkoviště na návsi tabulí s textem
„Vyhrazeno pro návštěvníky Obecního domu a zákazníky prodejny“.
2. Rada obce obdržela stížnost na parkování v ulici Pavlova a ukládá obecnímu úřadu
pozvat pana M.T. na příští zasedání rady obce.
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

USNESENÍ č. 7/2016
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 22. 2. 2016
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 7/2
- informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 7/1 a)
- proplacení faktury č. 1/16 za vypracování projektové dokumentace a vyřízení
stavebního povolení na akci „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice“ Ing. Aleši
Moudrému ve výši 350.000,- Kč.
Bod 7/1 b)
- proplacení faktury č. 16/18/1191 za aktualizaci MUNIS 1/2016 společnosti Triada,
spol. s r.o. ve výši 20.280,- Kč včetně DPH.
C. Ukládá:
Bod 7/2 b), bod 1.
Obecní policii Radonice
- zabezpečit osazení parkoviště na návsi tabulí s textem „Vyhrazeno pro návštěvníky
Obecního domu a zákazníky prodejny“.
Bod 7/2 b), bod 2.
Obecnímu úřadu Radonice
- pozvat pana M. T. na příští zasedání rady obce.

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

