Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 23/2019 ze schůze Rady obce
konané dne 15. 7. 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:
Václav Myslivec
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
Žádné usnesení ke kontrole.
Pořad jednání:
23/1
23/2

Faktury
Informace starosty obce + různé

23/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 19013 za konzultace v období 6/2019 Ing. Petru Chmelovi ve výši 28.908,- Kč,
b) faktury č. 2019023 za dodávku LED svítidel veřejného osvětlení společnosti Moderní
Technologie s.r.o., Praha 9 ve výši 29.500,- Kč včetně DPH,
c) faktury č. 0141103338 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu za období 4-6/2019
společnosti FCC ČR, s.r.o., Praha - Ďáblice ve výši 349.299,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 4

23/2

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Starosta obce informoval, že je připravena žaloba na Zásady územního rozvoje
Středočeského kraje.
b) Dále starosta informoval o finalizaci prací na zadávací dokumentaci na výběr provozovatele
vodovodu, výběrové řízení bude vypsáno tentokrát jen na 5 let.

c) Termín předložení dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu školy byl 16. 7. 2019,
dodavatel zatím neodevzdal a byl urgován.
d) Lesy ČR konečně po několika měsících odstranily polomy v lesících Červená skála
a Amerika.
e) Stavba mostu v ulici Pavlova je stavebně téměř hotova, vyřizují se závěrečné dokumenty,
otevření je reálné asi v polovině měsíce srpna.

USNESENÍ č. 23/2019
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 15. 7. 2019
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:
Bod 23/2
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 23/1 a)
- proplacení faktury č. 19013 za konzultace v období 6/2019 Ing. Petru Chmelovi ve výši
28.908,- Kč.
Bod 23/1 b)
- proplacení faktury č. 2019023 za dodávku LED svítidel veřejného osvětlení společnosti
Moderní Technologie s.r.o., Praha 9 ve výši 29.500,- Kč včetně DPH.
Bod 23/1 c)
- proplacení faktury č. 0141103338 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu za
období 4-6/2019 společnosti FCC ČR, s.r.o., Praha - Ďáblice ve výši 349.299,- Kč
včetně DPH.

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

