Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 13/2019 ze schůze Rady obce
konané dne 23. 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:
5 členů
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
Žádné usnesení ke kontrole.
Pořad jednání:
13/1
13/2
13/3

Faktury
Příspěvek TJ Slavia
Informace starosty obce + různé

13/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 201906 na akci „Stavební úpravy podkroví – kabiny Radonice, Zápská č.p. 260“
firmě Leoš Tvrdý, Neratovice ve výši 222.490,- Kč včetně DPH,
b) faktury č. VF19049 za opravu hromosvodů na budově OÚ a MŠ a na hřišti, včetně
provedení revizí společnosti ELEKTROS spol. s r.o. Praha 9 ve výši 49.968,88 Kč včetně
DPH.
Hlasování:
Pro: 5

13/2

Proti:

0

Příspěvek TJ Slavia

Rada obce projednala žádost TJ Slavia o proplacení příspěvku na činnost (příloha č. 1).
Vzhledem k nákladům na dostavbu kabin (630.000,- Kč) a k výši částky § 3419 v rozpočtu
obce (870.000,- Kč) rada obce souhlasí s proplacením první splátky ve výši 240.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

13/3

Informace starosty obce + různé

a) Silniční okruh kolem Prahy
Na základě naší žádosti proběhne dne 28. 5. 2019 jednání s ředitelem ŘSD. Jménem všech
zúčastněných obcí byla zaslána žádost o jednání v obci Radonice.
b) Čarodějnice
Příprava dřeva proběhne ve středu 24. 4. 2019, na výzvu v Radonických listech se jako
dobrovolník ozval pouze jeden občan.

USNESENÍ č. 13/2019
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 23. 4. 2019
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 13/3
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 13/1 a)
- proplacení faktury č. 201906 na akci „Stavební úpravy podkroví – kabiny Radonice,
Zápská č.p. 260“ firmě Leoš Tvrdý, Neratovice ve výši 222.490,- Kč včetně DPH.
Bod 13/1 b)
- proplacení faktury č. VF19049 za opravu hromosvodů na budově OÚ a MŠ a na hřišti,
včetně provedení revizí společnosti ELEKTROS spol. s r.o. Praha 9 ve výši 49.968,88
Kč včetně DPH.
C. Souhlasí:
Bod 13/2
- s proplacením první splátky příspěvku na činnost pro TJ Slavia ve výši 240.000,- Kč.

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

příloha č. 1

