Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 1/2019 ze schůze Rady obce
konané dne 7. 1. 2019 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:
Žádné usnesení ke kontrole.
Pořad jednání:
1/1
1/2
1/3

Faktury
Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice
Žádosti Ing. Honců

1/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 2040 za připojení k internetu pro kamerový systém na rok 2019 ve výši
21.780,- Kč včetně DPH,
b) faktury č. 19001 za konzultace v období 12/2018 Ing. Petru Chmelovi ve výši 24.930,- Kč,
c) faktury č. 2018018 za sadařskou údržbu stromů uliční výsadby v obci firmě Jiří Matyska ve
výši 49.660,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 5

1/2

Proti:

0

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc prosinec 2018
(příloha č. 1).

1/3

Žádosti Ing. Honců

Na jednání rady obce se dostavil Ing. Milan Honců. Proběhlo jednání o jeho žádostech
uvedených v přílohách č. 2 a 3 a žalobě na zrušení Změny č. 4 ÚP obce Radonice, kterou Ing.
Honců podal na Obec Radonice. Ing. Honců vysvětlil své důvody k podání žaloby, členové
rady je nepovažují za relevantní, logické ani korektní. Starosta a ostatní členové rady opakovaně
Ing. Honců vysvětlili negativní stanovisko obce k dalšímu rozšiřování zastavitelného území.
Po diskusi rada obce projednala výše uvedené žádosti Ing. Honců a vyslovuje nesouhlas:
a) se Žádostí o vydání souhlasu s osvobozením od daně z nemovitosti u vybraných pozemků
Ing. Honců (příloha č. 2),
b) se žádostí Ing. Honců na směnu pozemků (příloha č. 3).
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

USNESENÍ č. 1/2019
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 7. 1. 2019
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 1/2
- Zprávu o činnosti Obecní police Radonice za měsíc prosinec 2018.

B. Schvaluje:
Bod 1/1 a)
- proplacení faktury č. 2040 za připojení k internetu pro kamerový systém na rok 2019 ve
výši 21.780,- Kč včetně DPH .
Bod 1/1 b)
- proplacení faktury č. 19001 za konzultace v období 12/2018 Ing. Petru Chmelovi ve výši
24.930,- Kč .
Bod 1/1 c)
- proplacení faktury č. 2018018 za sadařskou údržbu stromů uliční výsadby v obci firmě
Jiří Matyska ve výši 49.660,- Kč včetně DPH .

C. Vyslovuje nesouhlas:
Bod 1/3 a)
- se Žádostí o vydání souhlasu s osvobozením od daně z nemovitosti u vybraných
pozemků Ing. Honců.
Bod 1/3 b)
- se žádostí Ing. Honců na směnu pozemků.

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

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

