Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 12/2018 ze schůze Rady obce
konané dne 23. 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), splněno
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), splněno

Pořad jednání:
12/1
12/2
12/3

Faktury
ZŠ Radonice
Smlouva o pronájmu budovy kulturního domu

12/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 12/2018 za sestavení manipulačního řádu vodní nádrže Haltýř a vodní nádrže v RPA
Jaroslavu Mouchovi ve výši 38.000,- Kč,
b) faktury č. 0332018 za právní poradenství v souvislosti s organizací zadávacího řízení „Obytná
zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ společnosti Karo, Lašmanský
& Partners s.r.o. ve výši 72.600,- Kč včetně DPH,
c) faktury č. 201810 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa – finalizace
projektu“ k 15. 4. 2018 firmě Leoš Tvrdý ve výši 2.839.499,04 Kč včetně DPH (celková výše
faktury včetně 5 % zádržného činí 2.988.946,36 Kč včetně DPH).
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

12/2

ZŠ Radonice

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 47 a č. 48 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice
– 1. etapa – finalizace projektu“ (příloha č. 1).

12/3

Smlouva o pronájmu budovy kulturního domu

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu budovy kulturního domu společnosti LoveFood
s.r.o. od 1. 5. 2018 (příloha č. 2).
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

USNESENÍ č. 12/2018
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 23. 4. 2018
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 12/2
- Zápis č. 47 a 48 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace
projektu“.

B. Schvaluje:
Bod 12/1 a)
- proplacení faktury č. 12/2018 za sestavení manipulačního řádu vodní nádrže Haltýř a vodní
nádrže v RPA Jaroslavu Mouchovi ve výši 38.000,- Kč.
Bod 12/1 b)
- proplacení faktury č. 0332018 za právní poradenství v souvislosti s organizací zadávacího
řízení „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ společnosti
Karo, Lašmanský & Partners s.r.o. ve výši 72.600,- Kč včetně DPH.
Bod 12/1 c)
- proplacení faktury č. 201810 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa
– finalizace projektu“ k 15. 4. 2018 firmě Leoš Tvrdý ve výši 2.839.499,04 Kč včetně DPH
(celková výše faktury včetně 5 % zádržného činí 2.988.946,36 Kč včetně DPH).
Bod 12/3
- uzavření smlouvy o pronájmu budovy kulturního domu společnosti LoveFood s.r.o. od
1. 5. 2018.

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

příloha č. 1

příloha č. 2

