Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 34/2019 ze schůze Rady obce
konané dne 11. 11. 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:
34/1
34/2

Dopravní situace v obci
Záměr pronájmu prodejny potravin

34/1 Dopravní situace v obci
Rada obce projednala dopis pana Pavla Janouška k problematice dopravní situace v obci
(příloha č. 1). Dopis byl na žádost pana Janouška rozeslán všem zastupitelům obce.
Rada obce konstatuje, že se dopravní situací v obci zabývá průběžně a v maximální možné
míře, odpovídající kompetencím a finančním možnostem obce.
Rada obce ukládá Obecnímu úřadu o tomto usnesení informovat pana Janouška.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

34/2 Záměr pronájmu prodejny potravin
Rada obce na základě vyhlášeného záměru pronájmu prodejny potravin obdržela tři nabídky
a to:
1) Green Eden Garden s.r.o. Praha 10
nabídková cena 6.500,- Kč s DPH
2) Thi Nhuan Nguyen Kovářov
nabídková cena 5.000,- Kč bez DPH
3) Thao Le Thanh Lysá nad Labem
nabídková cena 15.000,- Kč bez DPH

Rada vyhodnotila předložené nabídky po formální a obsahové stránce a na základě tohoto
vyhodnocení vyřadila z dalšího projednávání nabídku č. 2 a č. 3 z důvodu absence
podnikatelského záměru.
Rada obce vyhodnotila jako nejlepší nabídku č. 1 – GREEN EDEN GARDEN s.r.o., Praha 10
a ukládá starostovi obce s tímto uchazečem uzavřít nájemní smlouvu.
Nabídky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

USNESENÍ č. 34/2019
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 11. 11. 2019
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 34/1
- dopis pana Pavla Janouška k problematice dopravní situace v obci.

B. Konstatuje:
Bod 34/1
- že se dopravní situací v obci zabývá průběžně a v maximální možné míře, odpovídající
kompetencím a finančním možnostem obce.
C. Ukládá:
Obecnímu úřadu
Bod 34/1
- informovat pana Janouška o usnesení rady obce k dopravní situaci v obci.
Starostovi obce
Bod 34/2
- uzavřít se společností GREEN EDEN GARDEN s.r.o., Praha 10 nájemní smlouvu na
pronájem prodejny potravin.

D. Vyhodnotila:
Bod 34/2
- předložené nabídky na pronájem prodejny potravin po formální a obsahové stránce a na
základě tohoto vyhodnocení vyřadila z dalšího projednávání nabídku č. 2 a č. 3 z důvodu
absence podnikatelského záměru,
- jako nejlepší nabídku na pronájem prodejny potravin nabídku č. 1 – GREEN EDEN
GARDEN s.r.o., Praha 10.

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

Příloha č. 1

