Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 13/2016 ze schůze Rady obce
konané dne 18. 4. 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:
5 členů
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 8/6 Zabezpečit realizaci úprav manipulačních ploch v ulici Příčná dle předloženého
schváleného návrhu (stavební technik obce), realizuje se
Pořad jednání:
13/1
13/2
13/3
13/4
13/5
13/6
13/7
13/8
13/9

Faktury
Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce
Smlouva o vystoupení uměleckého souboru
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti
Zápis č. 5 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“
Vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 2 v Obecním domě
Základní škola
Zápis do MŠ Radonice
Informace starosty obce + různé

13/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 16FV070 za práce provedené na akci „Stavební úpravy KD Radonice“ v měsíci
březen 2016 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 140.328,- Kč,
b) faktury č. 1620009 za zpracování projektové studie „Základní škola Radonice“
společnosti S-B s.r.o. ve výši 38.720,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

13/2

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce

Rada obce schvaluje Smlouvu o přezkoumání hospodaření obce uzavřenou s auditorem Ing.
Jaroslavem Trávníčkem (příloha č. 1 – smlouva bude zveřejněna na stránkách obce v záložce
Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).
Hlasování:
Pro: 5

13/3

Proti:

0

Smlouva o vystoupení uměleckého souboru

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o realizaci divadelního představení Manželský
čtyřúhelník dne 4. 2. 2017 s Fanny Agentura - Dana Homolová za cenu 31.000,- Kč (příloha
č. 2 – smlouva bude zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).
Hlasování:
Pro: 5

13/4

Proti:

0

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti

Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne
1. 1. 2004 se společností HSM Jenštejn, s.r.o. (příloha č. 3 – dodatek bude zveřejněn na
stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy). Dodatek nabývá účinnosti od
1. 1. 2017.
Hlasování se neúčastnil z důvodu střetu zájmů pan Václav Myslivec.
Hlasování:
Pro: 4

13/5

Proti:

0

Zápis č. 5 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 5 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“
(příloha č. 4).

13/6

Vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 2 v Obecním domě

Rada obce na základě zveřejněného záměru obdržela níže uvedené nabídky na pronájem bytu
č. 2 v Obecním domě Radonice:
a) Martin Španihel, Praha 9

– nabídková cena 8.100,- Kč,

b) Ing. Helena Kurejová, Praha 7

– nabídková cena 8.008,- Kč.

Rada obce vyhodnotila nabídky a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2
v Obecním domě Radonice s panem Martinem Španihelem za měsíční nájemné ve výši
8.100,-Kč (příloha č. 5 – smlouva bude zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky,
rozpočet, smlouvy).
Rada obce ukládá obecnímu úřadu uzavřít nájemní smlouvu s panem Martinem Španihelem.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

13/7

Základní škola

a) Starosta informoval radu obce o zaslání dopisu vládním poslancům ve Středočeském kraji
a ministrovi financí se žádostí o spolupráci a podporu znovuzavedení dotačního programu
na výstavbu základních škol v okolí Prahy.
b) Rada obce schvaluje projektovou studii Základní školy Radonice (dokumentace
k nahlédnutí na OÚ) a na obecním webu.
Hlasování:
Pro:
5

Proti:

0

c) Rada obce ukládá stavebnímu technikovi obce poptat minimálně 3 firmy na zpracování
kompletní projektové dokumentace za stavbu základní školy a předložit nabídky do
10. 5. 2016.
Hlasování:
Pro:
5

13/8

Proti:

0

Zápis do MŠ Radonice

Rada obce bere na vědomí informaci ředitelky MŠ Radonice o zápisu do MŠ. Na celkový
počet 18 volných míst bylo 25 uchazečů. Přijato bylo 18 dětí z toho 15 dětí z Radonic.

13/9

Informace starosty obce + různé

a) Opravy komunikací v obci
Proběhla prohlídka komunikací se zástupcem SÚS. Budou provedeny opravy
nejexponovanějších míst v obci.
b) Rada obce schvaluje žádost předsedy kulturní komise pana Karla Votruby na zakoupení
10 kusů pivních setů (lavice a stůl) v ceně maximálně 20.000,- Kč. Rada obce pověřuje
pana Votrubu realizací nákupu.
Hlasování:
Pro:
5

Proti:

0

USNESENÍ č. 13/2016
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 18. 4. 2016
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 13/5
- Zápis č. 5 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“.
Bod 13/7 a)
- informaci starosty o zaslání dopisu vládním poslancům ve Středočeském kraji
a ministrovi financí se žádostí o spolupráci a podporu znovuzavedení dotačního
programu na výstavbu základních škol v okolí Prahy.
Bod 13/8
- Informaci ředitelky MŠ Radonice o zápisu do MŠ.
Bod 13/9
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 13/1 a)
- proplacení faktury č. 16FV070 za práce provedené na akci „Stavební úpravy KD
Radonice“ v měsíci březen 2016 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 140.328,- Kč.
Bod 13/1 b)
- proplacení faktury č. 1620009 za zpracování projektové studie „Základní škola
Radonice“ společnosti S-B s.r.o. ve výši 38.720,- Kč včetně DPH.
Bod 13/2
- schvaluje Smlouvu o přezkoumání hospodaření obce uzavřenou s auditorem Ing.
Jaroslavem Trávníčkem.
Bod 13/3
- uzavření smlouvy o realizaci divadelního představení Manželský čtyřúhelník dne
4. 2. 2017 s Fanny Agentura - Dana Homolová za cenu 31.000,- Kč.
Bod 13/4
- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 1. 1. 2004 se
společností HSM Jenštejn, s.r.o.
Bod 13/6
- uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v Obecním domě Radonice s panem
Martinem Španihelem za měsíční nájemné ve výši 8.100,-Kč.
Bod 13/7 b)
- projektovou studii Základní školy Radonice.
Bod 13/9 b)
- žádost předsedy kulturní komise pana Karla Votruby na zakoupení 10 kusů pivních
setů (lavice a stůl) v ceně maximálně 20.000,- Kč.

C. Pověřuje:
Bod 13/9 b)
- pana Karla Votrubu realizací nákupu 10 kusů pivních setů (lavice a stůl) v ceně
maximálně 20.000,- Kč.
D. Ukládá:
Bod 13/6
Obecnímu úřadu Radonice
- uzavřít nájemní smlouvu s panem Martinem Španihelem na pronájem bytu č. 2
v Obecním domě Radonice.
Bod 13/7 c)
Stavebnímu technikovi obce
- poptat minimálně 3 firmy na zpracování kompletní projektové dokumentace za stavbu
základní školy a předložit nabídky do 10. 5. 2016.

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

příloha č. 4

