Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 28/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 4. 9. 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:
3 členové
Omluveni:
Ing. Zdeněk Růžička, Václav Myslivec
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 23/2 b) oslovit nejméně 3 firmy s poptávkou na zhotovitele stavebních prací „Komunikace
a inženýrské sítě v ulici Krátká“ a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací, realizuje
se
Pořad jednání:
28/1
28/2

Faktury
Základní škola Radonice – 1. etapa

28/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 320170013 za spolupráci při zabezpečení požární ochrany za 1. pololetí 2017
Obci Jenštejn ve výši 75.000,- Kč,
b) faktury č. 201700109 za dodávku a servis pneumatik na traktor údržby obce firmě
Pneuservis Pavel Mráz ve výši 22.022,- Kč včetně DPH,
c) faktury č. 17024 za konzultace v období 8/2017 Ing. Petru Chmelovi ve výši 25.740,- Kč.
Hlasování:
Pro: 3

28/2

Proti:

0

Základní škola Radonice – 1. etapa

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 21 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice
– 1. etapa“ (příloha č. 1).

USNESENÍ č. 28/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 4. 9. 2017
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Schvaluje:
Bod 28/1 a)
- proplacení faktury č. 320170013 za spolupráci při zabezpečení požární ochrany za
1. pololetí 2017 Obci Jenštejn ve výši 75.000,- Kč.
Bod 28/1 b)
- proplacení faktury č. 201700109 za dodávku a servis pneumatik na traktor údržby obce
firmě Pneuservis Pavel Mráz ve výši 22.022,- Kč včetně DPH.
Bod 28/1 c)
- proplacení faktury č. 17024 za konzultace v období 8/2017 Ing. Petru Chmelovi ve výši
25.740,- Kč.
B. Bere na vědomí:
Bod 28/2 a)
- Zápis č. 21 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“.

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

Příloha č. 1

