Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 6/2020 ze schůze Rady obce
konané dne 17. 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:
6/1
6/2
6/3

Faktury
Zápis z jednání stavební komise
Informace starosty obce + různé

6/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 34/2020 za zajištění divadelního
představení Klíče na neděli dne 9. 2. 2020 Olze Želenské – Drápalové, Praha 1 ve výši 66.550,Kč.
Hlasování:
Pro: 5

6/2

Proti:

0

Zápis z jednání stavební komise

Rada obce bere na vědomí Zápis z jednání stavební komise ze dne 17. 2. 2020 (příloha č. 1).

6/3

Informace starosty obce + různé

a) ZŠ Radonice – příprava stavby
Bylo provedeno rozdělení stavební dokumentace na dvě etapy (ZŠ + tělocvična), pro
etapizaci je na stavebním úřadu Brandýs n.L. připraven dodatek k veřejnoprávní smlouvě.
b) Jednání k silničnímu okruhu kolem Prahy
Starosta a místostarosta se zúčastnil jednání na ŘSD ke stavbě SOKP – úsek 520. Jednání
byli přítomni zástupci dotčených obcí, ŘSD, ministerstva a projektanti.
Byly představeny 3 varianty stavby:
1. základní,
2. zahloubená,
3. tunelová.
ŘSD provedlo zhodnocení všech variant z hlediska ekonomické návratnosti – všechny
varianty jsou realizovatelné a budou poslány centrální komisi Ministerstva dopravy, která
provede výběr jedné z nich. Zástupci všech zúčastněných obcí považují za jedinou
akceptovatelnou tunelovou variantu.

USNESENÍ č. 6/2020
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 17. 2. 2020
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 6/2
- Zápis z jednání stavební komise ze dne 17. 2. 2020.
Bod 6/3
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 6/1
- proplacení faktury č. 34/2020 za zajištění divadelního představení Klíče na neděli dne
9. 2. 2020 Olze Želenské – Drápalové, Praha 1 ve výši 66.550,- Kč.

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

Příloha č. 1

