Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 44/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 21. 12. 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:
Ing. Zdeněk Růžička
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
Žádné usnesení ke kontrole.
Pořad jednání:
44/1
44/2
44/3

Faktury
Stavba Základní školy Radonice
Rozpočet obce Radonice pro rok 2017 - rozpočtové opatření č. 2

44/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 201713 za práce provedené na akci
„Základní škola Radonice – 1.etapa – provedení neodkladných prací“ k 21. 12. 2017 firmě Leoš
Tvrdý ve výši 1.509.887,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

44/2 Stavba Základní školy Radonice
Rada obce bere na vědomí Zápis č. 36 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice –
1. etapa – provedení neodkladných prací“ (příloha č. 1).

44/3

Rozpočet obce Radonice pro rok 2017 - rozpočtové opatření č. 2

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č.2/2017, které reaguje na skutečný vývoj rozpočtu
v roce 2017 a kterým se v rozpočtu obce mění následující paragrafy: na straně příjmů se mění
daňové příjmy ze sumy 14.415 tis. Kč na hodnotu 15.125 tis. Kč, nedaňové příjmy pak z částky
2.675 tis. Kč na částku 3.100 tis. Kč. Celkem se tedy běžné příjmy zvyšují o 1.135 tis. Kč.

Na straně výdajů dochází k úpravám § 3639, kde se původní částka 7.900 tis. Kč zvyšuje na
8.285 tis. Kč, což představuje skutečné náklady na dokončení rekonstrukce KD. Dále se v § 3722
zvyšuje rozpočet z původních 1.300 tis. Kč na 1.450 tis. Kč, zde se jedná o náklady spojené se
sběrem a svozem komunálního odpadu včetně kontejnerů. Posledním upravovaným paragrafem je
pak § 6171 - činnost místní správy, kde se původní částka 4.780 tis. Kč navyšuje na částku 5.280
tis. Kč. V této kapitole jsou nejpodstatnějšími důvody náklady spojené s hackerským útokem na
počítačovou síť OÚ a její následná nutné rekonstrukce a zabezpečení a jednak zákonné zvýšení
platů zaměstnanců OÚ. Celková bilance rozpočtu se nemění, protože příjmy i výdaje se zvyšují
o stejnou částku 1.135 tis. Kč.
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 uvedené v příloze č. 2.
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

USNESENÍ č. 44/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 21. 12. 2017
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 44/2
- Zápis č. 36 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení
neodkladných prací“.

B. Schvaluje:
Bod 44/1
- proplacení faktury č. 201713 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa
– provedení neodkladných prací“ k 21. 12. 2017 firmě Leoš Tvrdý ve výši 1.509.887,- Kč
včetně DPH.
Bod 44/3
- rozpočtové opatření č. 2/2017.

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

příloha č. 1

příloha č. 2

