Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 4/2020 ze schůze Rady obce
konané dne 3. 2. 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:
4/1
4/2
4/3
4/4

Faktury
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb
Program KC Radonice na únor – duben 2020
Informace starosty obce + různé

4/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 20/18/1140 za aktualizaci programů
MUNIS na rok 2020 společnosti TRIADA spol. s r.o., Praha 9 ve výši 32.914,42 Kč včetně
DPH.
Hlasování:
Pro: 5

4/2

Proti:

0

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb

Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 12. 1. 2015
se společností VIN AGRO s.r.o. Praha 9 (příloha č. 1).
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

4/3

Program KC Radonice na únor – duben 2020

Rada obce schvaluje program KC Radonice na únor – duben 2020 (příloha č. 2).
Hlasování:
Pro: 5

4/4

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Stavba ZŠ Radonice – 2.etapa
Starosta obce informoval radu o projektové přípravě stavby ZŠ, stavební povolení je
pravomocné, projekt byl předán rozpočtářům a rozpočet je přislíben dodat tento týden.
Podle informace z ministerstva financí nebude pokračovat dotační program na výstavbu
škol v okolí Prahy. Možnost získat dotaci je pouze do výše 20 mil. Kč na projekt.
Byla zahájena příprava k rozdělení projektu na případné 2 etapy (2. stupeň ZŠ + tělocvična)
a intenzívně se hledají další možné zdroje financování (kraj, IROP).
Ve věci financování stavby základní školy byl zaslán dopis premiérovi (příloha č. 3).

USNESENÍ č. 4/2020
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 3. 2. 2020
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:
Bod 4/4
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 4/1
- proplacení faktury č. 20/18/1140 za aktualizaci programů MUNIS na rok 2020
společnosti TRIADA spol. s r.o., Praha 9 ve výši 32.914,42 Kč včetně DPH.
Bod 4/2
- uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 12. 1. 2015 se společností
VIN AGRO s.r.o. Praha 9.
Bod 4/3
- program KC Radonice na únor – duben 2020.

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

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

