Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 14/2016 ze schůze Rady obce
konané dne 25. 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:
4 členové
Omluveni:
Ing. Zdeněk Růžička
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, zaslány poptávky dodavatelům
Pořad jednání:
14/1
14/2
14/3
14/4
14/5

Faktury
Smlouva o divadelním představení
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
Zápis č. 6 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“
Informace starosty obce + různé

14/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 015160674 za právní služby advokátní
kanceláři Havel, Holásek & Partners s.r.o. ve výši 20.909,- Kč.
Hlasování:
Pro: 4

14/2

Proti:

0

Smlouva o divadelním představení

Rada obce projednala a schválila uzavření smlouvy o zájezdovém představení Do ložnice
vstupujte jednotlivě (Obecní dům Radonice dne 20. 11. 2016 v 19.00 hodin) s Divadelní
společností Háta Olgy Želenské Drápalové za cenu 48.000,- Kč + 21 % DPH včetně dopravy
(příloha č. 1 – smlouva bude zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet,
smlouvy).
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

14/3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu

Rada obce projednala a schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu v Obecním
domě Radonice:
a) s paní Gabrielou Petrovou – byt č. 1, smlouva z 15. 4. 2014 (příloha č. 2 – dodatek bude
zveřejněn na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy),
b) s panem Martinem Španihelem – byt č. 2, smlouva z 21. 4. 2016 (příloha č. 3 – dodatek
bude zveřejněn na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy),
c) s panem Ondřejem Burešem – byt č. 3, smlouva z 31. 8. 2015 (příloha č. 4 – dodatek bude
zveřejněn na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy),
d) s paní Andreou Peškovou – byt č. 4, smlouva z 5. 11. 2015 (příloha č. 5 – dodatek bude
zveřejněn na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).
Hlasování:
Pro: 4

14/4

Proti:

0

Zápis č. 6 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 6 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“
(příloha č. 6).

14/5

Informace starosty obce + různé

a) Proběhla příprava dřeva na čarodějnice.
b) Starosta obce informoval o jednání s porybným panem Vaňákem. Spolek rybářů provede
údržbu břehu rybníka v areálu Rodinného parku Radonice.
c) Policie ČR na základě podaného trestního oznámení zahájila vyšetřování ve věci
nefakturované vody, ztrácející se ve vodovodní soustavě obce.
d) Byly zaslány poptávky stavebním firmám na zhotovení staveb „Manipulační plochy
Příčná“ a „Oplocení OÚ a MŠ Radonice“.
e) Rada obce bere na vědomí informaci o dlužném nájemném za byt č. 1 v Obecním domě
Radonice (podán návrh k soudu na vydání platebního rozkazu).

USNESENÍ č. 14/2016
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 25. 4. 2016
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 14/4
- Zápis č. 6 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“.
Bod 14/5
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 14/1
- proplacení faktury č. 015160674 za právní služby advokátní kanceláři Havel, Holásek
& Partners s.r.o. ve výši 20.909,- Kč.
Bod 14/2
- uzavření smlouvy o zájezdovém představení Do ložnice vstupujte jednotlivě (Obecní
dům Radonice dne 20. 11. 2016 v 19.00 hodin) s Divadelní společností Háta Olgy
Želenské Drápalové za cenu 48.000,- Kč + 21 % DPH včetně dopravy.
Bod 14/3 a)
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu v Obecním domě Radonice s paní
Gabrielou Petrovou – byt č. 1.
Bod 14/3 b)
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu v Obecním domě Radonice s panem
Martinem Španihelem – byt č. 2.
Bod 14/3 c)
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu v Obecním domě Radonice s panem
Ondřejem Burešem – byt č. 3.
Bod 14/3 d)
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu v Obecním domě Radonice s paní
Andreou Peškovou – byt č. 4.

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

příloha č 6

