Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 19/2018 ze schůze Rady obce
konané dne 25. 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:
5 členů
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), splněno
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), splněno
RO 15/2 předložit Závěrečný účet obce Radonice za rok 2017 jako bod jednání příštího zastupitelstva
obce (Ing. Zdeněk Růžička), splněno
RO 17/6 - provést opatření navrhovaná DI PČR, ohledně značení cyklostezky podél ulice Počernická
a jejich realizaci (místostarosta obce), realizuje se (svoláno místní šetření na 2. 7. 2018)
Pořad jednání:
19/1
19/2
19/3
19/4
19/5

Faktury
ZŠ Radonice
Nabídka na prodej části pozemku parc. č. 262/1
Program Kulturního centra Radonice na srpen až prosinec 2018
Informace starosty obce + různé

19/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení vyúčtování za pojištění živelní, pro případ odcizení
a vandalismu č. 5209046053 Pojišťovacímu makléřství INPOL a.s. ve výši 67.980,- Kč.
Hlasování:
Pro: 5

19/2

Proti:

0

ZŠ Radonice

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 56 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa
– finalizace projektu“ (příloha č. 1).

19/3

Nabídka na prodej části pozemku parc. č. 262/1

Na základě vyhlášeného záměru prodeje obdržela rada obce 1nabídku na prodej části pozemku Ve
Tvrzi, parc. č. 262/1 o výměře 18 m2 od pana Mariána Mitra za nabídkovou cenu 54.900,- Kč. Rada
obce bere nabídku na vědomí a doporučuje ZO prodej realizovat.
Hlasování:
Pro: 5

19/4

Proti:

0

Program Kulturního centra Radonice na srpen až prosinec 2018

Rada obce bere na vědomí Program Kulturního centra Radonice na srpen až prosinec 2018 (příloha
č. 2).

19/5

Informace starosty obce + různé

a) Rada obce bere na vědomí informaci o prodeji pozemků v ulici Krátká. Prodej proběhl
internetovou aukcí, dosažena cena za m2 je 6.023,- Kč včetně DPH, tj. 4.978,- Kč za m2 bez DPH.

USNESENÍ č. 19/2018
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 25. 6. 2018
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 19/2
- Zápis č. 56 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace
projektu“.
Bod 19/3
- nabídku pana Mariána Mitra na prodej části pozemku Ve Tvrzi, parc. č. 262/1 o výměře 18 m2
od za nabídkovou cenu 54.900,- Kč.
Bod 19/4
- Program Kulturního centra Radonice na srpen až prosinec 2018.
Bod 19/5
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 19/1
- proplacení vyúčtování za pojištění živelní, pro případ odcizení a vandalismu č. 5209046053
Pojišťovacímu makléřství INPOL a.s. ve výši 67.980,- Kč.
C. Doporučuje:
Zastupitelstvu obce
Bod 19/3
- realizovat prodej části pozemku Ve Tvrzi, parc. č. 262/1 o výměře 18 m2 panu Mariánu Mitrovi
za nabídkovou cenu 54.900,- Kč.

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

Příloha č. 1

Příloha č. 2

