Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 2.5/2018 ze schůze Rady obce
konané dne 26. 11. 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 2.4/2 c) vyvěsit na úřední desku návrh rozpočtu na rok 2019 a rozpočtový výhled na období
2020 – 2022 (obecní úřad), splněno
Pořad jednání:
2.5/1 Faktury
2.5/2 Obytná zástavba Radonice parc.č. 205/9
2.5/3 Informace starosty obce + různé

2.5/1 Faktury
Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 187/2018 za divadelní představení Hvězdné manýry Olze Želenské – Drápalové
ve výši 60.500,- Kč včetně DPH,
b) faktury č. 01-8-0000912 za práce provedené ve dnech 1. 11. – 20. 11. 2018 na akci „Obytná
zástavba Radonice p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ společnosti Stavokomplet
spol. s r.o. Zápy ve výši 1.212.231,- Kč.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

2.5/2 Obytná zástavba Radonice parc.č. 205/9
Rada obce:
a) bere na vědomí Zápis č. 27 z kontrolního dne stavby „Obytná zástavba Radonice
p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ (příloha č. 1).

2.5/3 Informace starosty obce + různé
a) Starostové pro okruh (SPO)
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o proběhlém jednání s SPO (příloha č. 2).
b) Jednání se zástupcem společnosti BAYETA
Proběhlo jednání se zástupcem společnosti BAYETA o předání infrastruktury ulice „Na
svahu“ obci. Obec trvá na svém stanovisku, že podmínkou pro převzetí je kromě dokončení
a zrevidování infrastruktury také odstranění nepovolené skládky s výkopkem ze stavby.

USNESENÍ č. 2.5/2018
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 26. 11. 2018
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:
Bod 2.5/2 a)
- Zápis č. 27 z kontrolního dne stavby „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a
Propojení vodovodu Vinořská“.
Bod 2.5/3
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 2.5/1 a)
- proplacení faktury č. 187/2018 za divadelní představení Hvězdné manýry Olze Želenské
– Drápalové ve výši 60.500,- Kč včetně DPH.
Bod 2.5/1 b)
- proplacení faktury č. 01-8-0000912 za práce provedené ve dnech 1. 11. – 20. 11. 2018
na akci „Obytná zástavba Radonice p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“
společnosti Stavokomplet spol. s r.o. Zápy ve výši 1.212.231,- Kč.

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

Příloha č. 1

Příloha č. 2

