Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 18/2018 ze schůze Rady obce
konané dne 18. 6. 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:
4 členové
Omluveni:
Jan Stypola
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 14/2 a) informovat zastupitelstvo obce o Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Radonice za rok 2017 (Ing. Zdeněk Růžička), trvá
RO 14/4 a) předložit návrh na odprodej části pozemku Ve Tvrzi, parc. č. 262/1 o výměře 11 m 2
Daniele a Jiřímu Rusovým do zastupitelstva (místostarosta obce), trvá
RO 15/2 předložit Závěrečný účet obce Radonice za rok 2017 jako bod jednání příštího zastupitelstva
obce (Ing. Zdeněk Růžička), trvá
RO 17/6 - provést opatření navrhovaná DI PČR, ohledně značení cyklostezky podél ulice Počernická
a jejich realizaci (místostarosta obce), realizuje se
Pořad jednání:
18/1
18/2
18/3
18/4
18/5
18/6

Faktury
ZŠ Radonice
Obytná zástavba Radonice parc. č. 205/9
Smlouva o divadelním představení
Smlouva o připojení ZŠ Radonice k síti Internet
Prodej pozemků parc. č. 205/9

18/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 1820500119 za opravu traktůrku AC Rondo společnosti Pekass a.s. ve výši 36.057,- Kč
včetně DPH.
b) faktury č. 2018019 za opravu traktoru ZETOR 7211 Petru Urbanovi – Urbanservis ve výši
57.281,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

18/2

ZŠ Radonice

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 55 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa
– finalizace projektu“ (příloha č. 1).

18/3

Obytná zástavba Radonice parc. č. 205/9

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 4 z kontrolního dne stavby „Obytná zástavba Radonice p.p.č.
205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ (příloha č. 2).

18/4

Smlouva o divadelním představení

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o divadelním představení Hvězdné manýry dne 18. 11. 2018
s Divadelní společností Háta za 50.000,- Kč + DPH včetně dopravy (příloha č. 3).
Hlasování:
Pro: 4

18/5

Proti:

0

Smlouva o připojení ZŠ Radonice k síti Internet

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o připojení ZŠ Radonice k síti Internet s Pavlem Špičkou –
ATALO (příloha č. 4).
Hlasování:
Pro: 4

18/6

Proti:

0

Prodej pozemků parc. č. 205/9

Rada schvaluje upřesnění zásad aukce, to tak, že aukce pozemků probíhá v termínu od 5. 6. 2018 do
20. 6. 2018 do 20.00 hodin, přičemž byl-li poslední příhoz u jednotlivé parcely uskutečněn později
než 30 minut před tímto termínem, prodlužuje se termín ukončení aukce u této parcely vždy o 30
minut od posledního příhozu.
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

USNESENÍ č. 18/2018
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 18. 6. 2018
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 18/2
- Zápis č. 55 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace
projektu“.
Bod 18/3
- Zápis č. 4 z kontrolního dne stavby „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení
vodovodu Vinořská“.

B. Schvaluje:
Bod 18/1 a)
- proplacení faktury č. 1820500119 za opravu traktůrku AC Rondo společnosti Pekass a.s. ve
výši 36.057,- Kč včetně DPH.
Bod 18/1 b)
- proplacení faktury č. 2018019 za opravu traktoru ZETOR 7211 Petru Urbanovi – Urbanservis
ve výši 57.281,- Kč včetně DPH.
Bod 18/4
- uzavření smlouvy o divadelním představení Hvězdné manýry dne 18. 11. 2018 s Divadelní
společností Háta za 50.000,- Kč + DPH včetně dopravy.
Bod 18/5
- uzavření smlouvy o připojení ZŠ Radonice k síti Internet s Pavlem Špičkou – ATALO.
Bod 18/6
- upřesnění zásad aukce na prodej pozemků parc. č. 205/9, to tak, že aukce pozemků probíhá
v termínu od 5. 6. 2018 do 20. 6. 2018 do 20.00 hodin, přičemž byl-li poslední příhoz
u jednotlivé parcely uskutečněn později než 30 minut před tímto termínem, prodlužuje se
termín ukončení aukce u této parcely vždy o 30 minut od posledního příhozu.

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

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

