Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 35/2019 ze schůze Rady obce
konané dne 18. 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:
RO 34/1 informovat pana Janouška o usnesení rady obce k dopravní situaci v obci, (obecní
úřad), splněno
RO 34/2 uzavřít se společností GREEN EDEN GARDEN s.r.o., Praha 10 nájemní smlouvu na
pronájem prodejny potravin, (starosta obce), splněno

Pořad jednání:
35/1
35/2
35/3
35/4
35/5
35/6

Faktury
Smlouva o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání
Příkaz starosty obce č. 6/2019
Prodej pozemku parc. č. 344/1 a 344/2 v k.ú. Radonice u Prahy
Příspěvek zřizovatele ZŠ a MŠ Radonice
Informace starosty obce + různé

35/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 390099 za divadelní představení Benátky
pod sněhem dne 10. 11. 2019 společnosti Pantheon production s.r.o. Praha 8 ve výši
58.830,20 Kč.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

35/2

Smlouva o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání a věcí
movitých na pronájem prodejny potravin v Obecním domě Radonice se společností Green Eden
Garden s.r.o. Praha (příloha č. 1).
Hlasování:
Pro: 5

35/3

Proti:

0

Příkaz starosty obce č. 6/2019

Rada obce bere na vědomí příkaz starosty obce č. 6/2019 o uložení provedení dopravně
bezpečnostní akce Obecní policii Radonice, spočívající v celodenní kontrole průjezdu
nákladních vozidel obcí (příloha č. 2). Vyhodnoceno bude na příštím jednání RO.

35/4

Prodej pozemku parc. č. 344/1 a 344/2 v k.ú. Radonice u Prahy

Rada obce na základě usnesení Zastupitelstva obce č. 5/8 ze dne 6. 6. 2019 vyhlašuje zásady
a systém prodeje pozemků parc. č. 344/1 a 344/2 v k.ú. Radonice u Prahy (příloha č. 3).
Hlasování:
Pro: 5

35/5

Proti:

0

Příspěvek zřizovatele ZŠ a MŠ Radonice

Rada obce vzhledem k vývoji rozpočtu a k výsledkům práce pedagogického sboru ZŠ a MŠ
Radonice souhlasí s poskytnutím příspěvku zřizovatele na mimořádné odměny pedagogům ve
výši 60 tis. Kč, z toho 15 tis. na odměnu ředitelce, zbylou částku rozdělí ve své kompetenci
ředitelka.
Hlasování:
Pro: 5

35/6

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Projekt základní školy
Projekční firma je více než měsíc ve skluzu s dodáním projektu základní školy – II. stupeň.
Ze strany starosty obce a stavebního technika obce probíhají neustále urgence.

USNESENÍ č. 35/2019
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 18. 11. 2019
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 35/3
- příkaz starosty obce č. 6/2019 o uložení provedení dopravně bezpečnostní akce Obecní
policii Radonice, spočívající v celodenní kontrole průjezdu nákladních vozidel obcí.
Bod 35/6
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 35/1
- proplacení faktury č. 390099 za divadelní představení Benátky pod sněhem dne
10. 11. 2019 společnosti Pantheon production s.r.o. Praha 8 ve výši 58.830,20 Kč.
Bod 35/2
- uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání a věcí movitých na
pronájem prodejny potravin v Obecním domě Radonice se společností Green Eden
Garden s.r.o. Praha.
C. Souhlasí:
Bod 35/5
- s poskytnutím příspěvku zřizovatele na mimořádné odměny pedagogům ZŠ a MŠ
Radonice ve výši 60 tis. Kč, z toho 15 tis. na odměnu ředitelce, zbylou částku rozdělí ve
své kompetenci ředitelka.
D. Vyhlašuje:
Bod 35/4
- na základě usnesení Zastupitelstva obce č. 5/8 ze dne 6. 6. 2019 zásady a systém prodeje
pozemků parc. č. 344/1 a 344/2 v k.ú. Radonice u Prahy.

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

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

