Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 7/2019 ze schůze Rady obce
konané dne 25. 2. 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:
4 členové
Omluveni:
V. Myslivec
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:
RO 5/3 b) předložit záměr prodeje pozemku parc. č. 262/43 na jednání zastupitelstva obce
(místostarosta obce), trvá

Pořad jednání:
7/1
7/2
7/3
7/4

Faktury
Nákup počítače
Smlouva o dílo
Informace starosty obce + různé

7/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 08/2019 za vyřízení a zpracování podkladů pro realizaci odbahnění Nebeského
rybníka Jaroslavu Mouchovi - VHK, Brandýs n.L. ve výši 48.240,- Kč,
b) faktury č. 1932019 za právní služby ve věci soudního sporu – Změna č. 4 ÚP Obce Radonice
společnosti Frank Bold advokáti, s.r.o. Brno ve výši 32.947,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

7/2

Nákup počítače

Rada obce projednala a schválila nákup počítače ACER pro místostarostu obce ve výši
22.989,- Kč.
Hlasování:
Pro: 4

7/3

Proti:

0

Smlouva o dílo

Rada obce projednala a schválila uzavření smlouvy o dílo na stavební akci „Stavební úpravy
podkroví – kabiny Radonice, Zápská č.p. 260“ s firmou Leoš Tvrdý, Neratovice (příloha č. 1 –
smlouva bude zveřejněna na webových stránkách obce v záložce smlouvy).
Hlasování:
Pro: 4

7/4

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Rekonstrukce Nebeského rybníka – projekt hotov, příprava žádosti o dotaci.
b) Starosta obce se zúčastnil Projednání územní studie krajiny na ORP Brandýs n.L.
Připomínky za obec budou uplatněny a proběhne jednání se zhotoviteli přímo na obci.
c) Rada obce vyslovuje poděkování paní ředitelce a personálu ZŠ a MŠ Radonice za přípravu
oslav Masopustu.

USNESENÍ č. 7/2019
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 25. 2. 2019
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:
Bod 7/4
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 7/1 a)
- proplacení faktury č. 08/2019 za vyřízení a zpracování podkladů pro realizaci odbahnění
Nebeského rybníka Jaroslavu Mouchovi - VHK, Brandýs n.L. ve výši 48.240,- Kč.
Bod 7/1 b)
- proplacení faktury č. 1932019 za právní služby ve věci soudního sporu – Změna č. 4 ÚP
Obce Radonice společnosti Frank Bold advokáti, s.r.o. Brno ve výši 32.947,- Kč včetně
DPH.
Bod 7/2
- nákup počítače ACER pro místostarostu obce ve výši 22.989,- Kč.
Bod 7/3
- uzavření smlouvy o dílo na stavební akci „Stavební úpravy podkroví – kabiny Radonice,
Zápská č.p. 260“ s firmou Leoš Tvrdý, Neratovice.

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

