Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 28/2016 ze schůze Rady obce
konané dne 5. 9. 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:
Žádné usnesení ke kontrole.
Pořad jednání:
28/1
28/2
28/3
28/4

Faktury
Zápis č. 23 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“
Oznámení o zástupu ředitelky Mateřské školy
Informace starosty + různé

28/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 16175 za provedené stavební práce v měsíci srpnu 2016 na akci "Stavební úpravy
Kulturního domu" firmě KAZIKO a.s. ve výši 567.641,- Kč,
b) faktury č. 00011 za vystoupení hudební skupiny Rangers-Plavci Ivaně Kosňovské ve výši
37.000,- Kč,
c) faktury č. 160901 za výkon funkce stavebního technika v měsíci srpnu 2016 Ing. Hruškovi
ve výši 28.777,- Kč,
d) faktury č. 160199 za svítidla firmě SATHEA VISION s.r.o. ve výši 25.066,- Kč,
e) faktury č. 160200 za rekonstrukci svítidel a infrastruktury VO - přechod Vinořská firmě
SATHEA VISION s.r.o. ve výši 52.877,- Kč,
f) faktury č. 0141075693 jako dofakturaci za svoz a odstranění odpadu firmě FCC Česká
republika s.r.o. ve výši 53.650,-Kč.
Hlasování:
Pro:

5

Proti: 0

28/2

Zápis č. 23 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 23 z kontrolního dne na akci "Stavební úpravy KD
Radonice"(příloha č. 1).
28/3

Oznámení o zástupu ředitelky Mateřské školy

Rada obce bere na vědomí Oznámení ředitelky Mateřské školy Radonice Bc. Pavlíny Kůlové
o její dlouhodobé pracovní neschopnosti a poté nástupu na Mateřskou dovolenou s tím, že
zástup bude vykonávat paní Klára Urushadze.
28/4

Informace starosty + různé

a) Jednání Zastupitelstva obce dne 13.9.2016. Bodem jednání bude výstavba Základní školy v
Radonicích. Před jednání ZO vyjdou Radonické listy s informací pro občany ohledně
Základní školy a s pozvánkou na toto jednání.
b) Starosta informoval Radu o přípravě projektové dokumentace pro stavbu Základní školy a
o jednání s náměstkyní MŠMT o případné dotaci.
c) Proběhla jednání o spolupráci v oblasti školství se starosty obce Veleň (sdílení pedagogů) a
MČ Satalice (přijímání dětí do Základní školy v Radonicích).
d) Starosta informoval o uskutečněném výletu pro seniory dne 27.8.2016 s tím, že účastníci
výlet zhodnotili pozitivně.
c) Rada obce ukládá Václavu Myslivcovi zajistit prořezání vrb u Parku Amerika a prohlídku
stavu stromů v obci s odbornou firmou.

USNESENÍ č. 28/2016
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 5.9.2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 28/2
- Zápis č. 23 z kontrolního dne na akci "Stavební úpravy KD Radonice"(příloha č. 1)
Bod 28/3
- Oznámení ředitelky Mateřské školy Radonice Bc. Pavlíny Kůlové o její dlouhodobé
pracovní neschopnosti a poté nástupu na Mateřskou dovolenou s tím, že zástup bude
vykonávat paní Klára Urushadze
Bod 28/4
- informace starosty + různé
B. Schvaluje:
Bod 28/1 a)
- proplacení faktury č. 16175 za provedené stavební práce v měsíci srpnu 2016 na akci
"Stavební úpravy Kulturního domu" firmě KAZIKO a.s. ve výši 567.641,- Kč,
Bod 28/1 b)
- proplacení faktury č. 00011 za vystoupení hudební skupiny Rangers-Plavci Ivaně
Kosňovské ve výši 37.000,- Kč,
Bod 28/1 c)
- faktury č. 160901 za výkon funkce stavebního technika v měsíci srpnu 2016 Ing. Hruškovi
ve výši 28.777,- Kč,
Bod 28/1 d)
- proplacení faktury č. 160199 za svítidla firmě SATHEA VISION s.r.o. ve výši 25.066,- Kč,
Bod 28/1 e)
- proplacení faktury č. 160200 za rekonstrukci svítidel a infrastruktury VO - přechod
Vinořská firmě SATHEA VISION s.r.o. ve výši 52.877,- Kč,
Bod 28/1 f)
- proplacení faktury č. 0141075693 jako dofakturaci za svoz a odstranění odpadu firmě FCC
Česká republika s.r.o. ve výši 53.650,-Kč.

C. Ukládá:
Václavu Myslivcovi
Bod 28/4 c)
- zajistit prořezání vrb u Parku Amerika a prohlídku stavu stromů v obci s odbornou firmou.

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

