Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 12/2019 ze schůze Rady obce
konané dne 15. 4. 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:
Jan Stypola
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
Žádné usnesení ke kontrole.
Pořad jednání:
12/1
12/2

Faktury
Informace starosty obce + různé

12/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 0141101148 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu za období 1-3/2019
společnosti FCC ČR, s.r.o., Praha - Ďáblice ve výši 323.009,- Kč včetně DPH,
b) faktury č. 19526 za zpracování účetní agendy za měsíc únor 2019 společnosti Pagina
Consult spol. s r.o. Praha ve výši 20.570,- Kč včetně DPH,
c) faktury č. 198064 za střih časosběrných záběrů dokumentu „Radonice – místo pro život“
za období 16. 2. 2018 – 15. 2. 2019 Studiu HOLLY – Stanislav Červ ve výši 24.079,- Kč
včetně DPH,
d) faktury č. 2019014 za LED svítidla veřejného osvětlení společnosti Moderní Technologie
s.r.o., Praha 9 ve výši 22.086,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

12/2

Informace starosty obce + různé

a) Rada obce projednala žádost pana Janouška o instalaci automatického zařízení,
zajišťujícího úsekové měření rychlosti vozidel (příloha č. 1). Starosta obce pověřil velitele
obecní policie zpracováním potřebných podkladů pro zhodnocení možnosti instalace
tohoto zařízení, které bylo řádně zpracováno a předloženo (příloha č. 2). Rada obce po
zvážení všech technických, legislativních a finančních okolností nepovažuje pořízení
tohoto zařízení za reálné.
Hlasování:
Pro:
4

Proti:

0

b) Rada obce na základě žádosti Ing. Milana Honců (příloha č. 3) souhlasí s osvobozením
pozemků p.č. 214/3 a 205/13 v k.ú. Radonice u Prahy od daně z nemovitosti.
Hlasování:
Pro:
4

Proti:

0

c) Probíhají přípravy na koncesní řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace.
d) Je připravena žádost o dotaci na rekonstrukci Nebeského rybníka.

USNESENÍ č. 12/2019
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 15. 4. 2019
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 12/2
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 12/1 a)
- proplacení faktury č. 0141101148 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu za
období 1-3/2019 společnosti FCC ČR, s.r.o., Praha - Ďáblice ve výši 323.009,- Kč
včetně DPH.
Bod 12/1 b)
- proplacení faktury č. 19526 za zpracování účetní agendy za měsíc únor 2019
společnosti Pagina Consult spol. s r.o. Praha ve výši 20.570,- Kč včetně DPH.
Bod 12/1 c)
- proplacení faktury č. 198064 za střih časosběrných záběrů dokumentu „Radonice –
místo pro život“ za období 16. 2. 2018 – 15. 2. 2019 Studiu HOLLY – Stanislav Červ
ve výši 24.079,- Kč včetně DPH.
Bod 12/1 d)
- proplacení faktury č. 2019014 za LED svítidla veřejného osvětlení společnosti Moderní
Technologie s.r.o., Praha 9 ve výši 22.086,- Kč včetně DPH.
C. Souhlasí:
Bod 12/2 b)
- souhlasí s osvobozením pozemků p.č. 214/3 a 205/13 v k.ú. Radonice u Prahy (ve
vlastnictví Ing. Milana Honců) od daně z nemovitosti.
D. Nepovažuje za reálné:
Bod 12/2 a)
- (po zvážení všech technických, legislativních a finančních okolností) pořízení zařízení
na úsekové měření rychlosti vozidel.

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

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

