Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 2/2020 ze schůze Rady obce
konané dne 13. 1. 2020 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:
2/1
2/2
2/3

Faktury
Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice
Informace starosty obce + různé

2/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 0141108184 za čtvrtletní paušál za svoz
a odstranění odpadu v období 10-12/2019 společnosti FCC ČR, s.r.o. Praha – Ďáblice ve výši
329.506,15 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 5

2/2

Proti:

0

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc prosinec 2019
(příloha č. 1).

2/3

Informace starosty obce + různé

a) ZŠ Radonice
Starosta informoval radu obce o průběhu dokončovacích prací na projektu základní školy.
Projekt, včetně rozpočtu je přislíben dodat do 20. 1. 2020.

b) Veřejnoprávní smlouva na provedení stavby „Základní škola Radonice – II.etapa“ je
vyvěšena na úřední desce MÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav a OÚ Radonice.
c) Nabídka na odkoupení pozemku parc. č. 188/18
Rada obce projednala nabídku společnosti JRD Property s.r.o., Praha 10 na odprodej
pozemku parc. č. 188/18 o výměře 1.344 m2 za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 134.400,- Kč.
Rada obce schvaluje nabídku a pověřuje starostu obce k jednání s vlastníky pozemku
a předložení nabídky k projednání v zastupitelstvu obce.
Hlasování:
Pro:
5

Proti:

0

USNESENÍ č. 2/2020
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 13. 1. 2020
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:
Bod 2/2
- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc prosinec 2019.
Bod 2/3
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 2/1
- proplacení faktury č. 0141108184 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu
v období 10-12/2019 společnosti FCC ČR, s.r.o. Praha – Ďáblice ve výši 329.506,15 Kč
včetně DPH.
Bod 2/3 c)
- nabídku společnosti JRD Property s.r.o., Praha 10 na odprodej pozemku parc. č. 188/18
o výměře 1.344 m2 za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 134.400,- Kč.

C. Pověřuje:
Bod 2/3 c)
Starostu obce
- jednáním s vlastníky pozemku parc. č. 188/18 a předložením nabídky na odprodej
pozemku k projednání v zastupitelstvu obce.

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

Příloha č. 1

