Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 18/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 5. 6. 2017 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:
Jan Stypola
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
Žádné usnesení ke kontrole.
Pořad jednání:
18/1
18/2
18/3
18/4
18/5

Faktury
Základní škola Radonice – 1. etapa
Zápis z jednání stavební komise
Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za květen 2017
Informace starosty obce + různé

18/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 20171915 za servisní práce na vozidle obecní policie společnosti AUTO KOUT
CENTRUM, spol. s r.o. ve výši 21.062,- Kč včetně DPH,
b) faktury č. 17FV128 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa“
v měsíci květnu 2017 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 562.734,- Kč včetně DPH,
c) faktury č. 1706330202 za právní služby JUDr. Davidu Mášovi ve výši 31.763,- Kč včetně
DPH,
d) faktury č. 17016 za konzultace v období 5/2017 Ing. Petru Chmelovi ve výši 53.460,- Kč.
Hlasování:
Pro: 4

18/2

Proti:

0

Základní škola Radonice – 1. etapa

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 9 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice
– 1. etapa“ (příloha č. 1).

b) Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o opakované urgenci ze strany obce
k dodržování termínů výstavby základní školy u společnosti KAZIKO a.s. a zaslání
dopisu předsedovi představenstva společnosti KAZIKO a.s. (příloha č. 2).

18/3

Zápis z jednání stavební komise

Rada obce bere na vědomí Zápis z jednání stavební komise (příloha č. 3).

18/4

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za květen 2017

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za květen 2017 (příloha
č. 4).

18/5

Informace starosty obce + různé

a) S účinností od 1. 6. 2017 byla provedena změna na pozici vedoucího údržby obce.
Vedením byl pověřen pan Roman Pecka.
b) Rada obce děkuje organizátorům dětského dne.

USNESENÍ č. 18/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 5. 6. 2017
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 18/2 a)
- Zápis č. 9 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“.
Bod 18/2 b)
- informaci starosty obce o opakované urgenci ze strany obce k dodržování termínů
výstavby základní školy u společnosti KAZIKO a.s. a zaslání dopisu předsedovi
představenstva společnosti KAZIKO a.s.
Bod 18/3
- Zápis z jednání stavební komise.
Bod 18/4
- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za květen 2017.
Bod 18/5
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 18/1 a)
- proplacení faktury č. 20171915 za servisní práce na vozidle obecní policie společnosti
AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o. ve výši 21.062,- Kč včetně DPH.
Bod 18/1 b)
- proplacení faktury č. 17FV128 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice –
1.etapa“ v měsíci květnu 2017 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 562.734,- Kč včetně
DPH.
Bod 18/1 c)
- proplacení faktury č. 1706330202 za právní služby JUDr. Davidu Mášovi ve výši
31.763,- Kč včetně DPH.
Bod 18/1 d)
- proplacení faktury č. 17016 za konzultace v období 5/2017 Ing. Petru Chmelovi ve
výši 53.460,- Kč.

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

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

