Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 11/2018 ze schůze Rady obce
konané dne 9. 4. 2018 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:
5 členů
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 7/2 b) předložit žádost pana Mitra o odprodej části pozemku p.č. 262/1 k projednání
zastupitelstvu obce (místostarosta obce), trvá
RO 9/4 předložit žádost pana Rusa o odprodej části pozemku p.č. 262/1 o celkové výměře 11 m2
k projednání na příštím zasedání zastupitelstva obce (místostarosta obce), trvá

Pořad jednání:
11/1
11/2
11/3
11/4
11/5

Faktury
ZŠ Radonice
Dodatky ke smlouvám – program MUNIS
Pověření pracovníka dle legislativy GDPR
Informace starosty obce + různé

11/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 18006 za konzultace v období 3/2018 Ing. Petru Chmelovi ve výši 37.980,- Kč,
b) faktury č. 1820500058 za opravu sekačky RT 1500 HDS (Rondo) společnosti PEKASS a.s. ve
výši 20.995,- Kč včetně DPH,
c) faktury č. 0141091201 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu v období 01-03/2018
společnosti FCC ČR, s.r.o. Praha-Ďáblice ve výši 314.020,- Kč včetně DPH,
d) faktury č. 201807 za dodávku a montáž akustické desky v kulturním domě firmě Leoš Tvrdý ve
výši 54.428,22 Kč včetně DPH,

e) faktury č. 201809 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa – finalizace
projektu“ k 31. 3. 2018 firmě Leoš Tvrdý ve výši 2.023.524,18 Kč včetně DPH (celková výše
faktury včetně 5 % zádržného činí 2.130.025,44 Kč včetně DPH).
Hlasování:
Pro: 5
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Proti:

0

ZŠ Radonice

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 45 a 46 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice –
1. etapa – finalizace projektu“ (příloha č. 1).
b) Starosta obce informoval o proběhlém zápisu do základní školy. Dostavilo se 50 dětí, z toho:
- Radonice
19 dětí,
- Zápy
9 dětí,
- Jenštejn
17 dětí,
- Přezletice
3 děti,
- Dřevčice
1 dítě,
- Vinoř
1 dítě.
Počet dětí umožňuje otevřít dvě třídy 1. ročníku ZŠ, zároveň požádala ředitelka svazkové školy
Přezletice o možnost dočasného pronájmu 1 třídy pro jejich školu, takže od září 2018 by mohly
být využity hned 4 třídy v budově školy Radonice.
V současné době se připravuje žádost na MŠMT o dorovnání dotace na původně přislíbených 30
mil. Kč.
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Dodatky ke smlouvám – program MUNIS

Rada obce schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o technické podpoře pro uživatele síťových
instalací IS MUNIS a dodatku k Licenční smlouvě se společností Triada, spol. s r.o. Praha (příloha
č. 2).
Hlasování:
Pro: 5
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Proti:

0

Pověření pracovníka dle legislativy GDPR

Rada obce pověřuje Ing. Zdeňka Růžičku zajištěním systému zpracování dat vedených obcí dle
legislativy GDPR.
Hlasování:
Pro: 4
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Proti:

0

Zdržel se:

1 (Ing. Růžička)

Informace starosty obce + různé

a) Proběhlo jednání se zástupci KSÚS ohledně opravy silnice na průtahu obcí (ulice Pavlova
a Ligasova). Oprava proběhne po důrazných urgencích v tomto roce v částce 10 mil. Kč
(odfrézování starého asfaltu ve výši 7 cm + nový koberec). Před generální opravou dojde
k údržbě.
Oprava mostu v ulici Pavlova bude trvat 4,5 měsíce místo původně plánovaných 7 měsíců.

b) Proběhlo jednání s polesným LČR ohledně lesíků Červená Skála a Amerika. Porost vyžaduje
výsadbu, ale LČR, přestože jsou vlastníci, nejsou schopni toto zajistit. Byla vyzvána firma
Fytomax, aby připravila nabídku na následnou výsadbu, kterou uhradí obec.

USNESENÍ č. 11/2018
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 9. 4. 2018
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 11/2 a)
- Zápis č. 45 a 46 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace
projektu“.
Bod 11/2 b)
- informaci o proběhlém zápisu do základní školy.
Bod 11/5
- Informace starosty obce + různé.
B. Schvaluje:
Bod 11/1 a)
- proplacení faktury č. 18006 za konzultace v období 3/2018 Ing. Petru Chmelovi ve výši
37.980,- Kč.
Bod 11/1 b)
- proplacení faktury č. 1820500058 za opravu sekačky RT 1500 HDS (Rondo) společnosti
PEKASS a.s. ve výši 20.995,- Kč včetně DPH.
Bod 11/1 c)
- proplacení faktury č. 0141091201 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu v období
01-03/2018 společnosti FCC ČR, s.r.o. Praha-Ďáblice ve výši 314.020,- Kč včetně DPH.
Bod 11/1 d)
- proplacení faktury č. 201807 za dodávku a montáž akustické desky v kulturním domě firmě
Leoš Tvrdý ve výši 54.428,22 Kč včetně DPH.
Bod 11/1 e)
- proplacení faktury č. 201809 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa
– finalizace projektu“ k 31. 3. 2018 firmě Leoš Tvrdý ve výši 2.023.524,18 Kč včetně DPH
(celková výše faktury včetně 5 % zádržného činí 2.130.025,44 Kč včetně DPH).
Bod 11/3
- uzavření dodatku ke Smlouvě o technické podpoře pro uživatele síťových instalací IS MUNIS
a dodatku k Licenční smlouvě se společností Triada, spol. s r.o. Praha.
C. Pověřuje:
Bod 11/4
Ing. Zdeňka Růžičku
- zajištěním systému zpracování dat vedených obcí dle legislativy GDPR.

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

příloha č. 1

příloha č. 2

