Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 24/2019 ze schůze Rady obce
konané dne 29. 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:
5 členů
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
Žádné usnesení ke kontrole.
Pořad jednání:
24/1
24/2

Faktury
Informace starosty obce + různé

24/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 20114 za zpracování účetní agendy za červen 2019 společnosti Pagina Consult
spol. s r.o. Praha ve výši 20.570,- Kč včetně DPH,
b) faktury č. 282 za elektroinstalační práce na obecním domě a veřejném osvětlení Miloslavu
Mráčkovi, Libáň ve výši 53.829,27 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 5

24/2

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Oprava mostu Pavlova – kolaudace proběhne 6. 8. 2019.
b) Stavba školy – Společností Atelier free 69 byl předán projekt ke stavebnímu povolení ZŠ.
V projektu zjištěna řada chyb a nedostatků. Proběhlo jednání s jednatelem společnosti,
nedostatky budou odstraněny, další schůzka proběhne 31. 7. 2019. Inženýring – většina
vyjadřovaček obdržena, čeká se na hasiče a hygienu.

c) Dotace na opravu Nebeského rybníka – dokumentace je kompletně připravena, MZE
nevyhlásilo již půl roku dotační program.
d) Opravy komunikací – provedeny opravy ulice Zápská, Na Plachotě – kolem RPA
a „cukrovarské“ cesty.
e) Výlet pro seniory proběhne 6. 9. 2019 – plavba lodí z Ústí nad Labem do Litoměřic a zpět.
f) Odvoz odpadů:
- kontejnery: z legislativních důvodů dojde k navýšení nákladů za odvoz kontejnerů
s velkoobjemovým odpadem, dosud likvidaci účtuje přímo fi. Stanislav Neuman s.r.o., což
nadále není možné. Nadále se odpad bude vyvážet na skládku společnosti FCC, která bude
fakturovat likvidaci přímo obci, spol. Stanislav Neuman bude účtovat pouze dopravu.
- Rada obce ukládá místostarostovi obce do příštího zastupitelstva předložit návrh vyhlášky
o odvozu komunálního odpadu. Poplatek se zvýší z 600,- Kč na 800,- Kč.
Hlasování:
Pro:
5

Proti:

0

g) Koncesnímu řízení na provozování vodovodu a kanalizace: zpracovává se zadávací
dokumentace, koncesní řízení bude vyhlášeno začátkem srpna, vyhodnoceno v září.

USNESENÍ č. 24/2019
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 29. 7. 2019
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:
Bod 24/2
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 24/1 a)
- proplacení faktury č. 20114 za zpracování účetní agendy za červen 2019 společnosti
Pagina Consult spol. s r.o. Praha ve výši 20.570,- Kč včetně DPH.
Bod 24/1 b)
- proplacení faktury č. 282 za elektroinstalační práce na obecním domě a veřejném
osvětlení Miloslavu Mráčkovi, Libáň ve výši 53.829,27 Kč včetně DPH.
C. Ukládá:
Místostarostovi obce
Bod 24/2 f)
-

do příštího zastupitelstva předložit návrh vyhlášky o odvozu komunálního odpadu.
Poplatek se zvýší z 600,- Kč na 800,- Kč.

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

