Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 8/2020 ze schůze Rady obce
konané dne 3. 3. 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:
4 členové
Omluveni:
Václav Myslivec
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:
Žádné usnesení ke kontrole.
Pořad jednání:
8/1
8/2
8/3
8/4
8/5

Faktury
Smlouva o poskytování pečovatelské služby
Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu v Obecním domě
Žádost o dodatečné zařazení do Motivačního programu pro rok 2020
Informace starosty obce + různé

8/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 20476 za zpracování účetní agendy za leden 2020 společnosti Pagina Consult
spol. s r.o. Praha ve výši 20.570,- Kč včetně DPH,
b) faktury č. 20200738 za opravu vozidla obecní policie společnosti AUTO KOUT
CENTRUM, spol. s r.o., Praha 9 ve výši 32.554,08 Kč včetně DPH,
c) zálohové faktury č. 19028 za stavbu garáže v tenisových kurtů společnosti Fabrego Global,
s.r.o. Praha ve výši 29.389,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

8/2

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování pečovatelské služby s Pečovatelskou
službou města Brandýs n.L. – Stará Boleslav (příloha č. 1).
Hlasování:
Pro: 4

8/3

Proti:

0

Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu v Obecním domě

Rada obce bere na vědomí žádost o ukončení nájmu obecního bytu č. 4 v Obecním domě
Radonice (příloha č. 2), a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou.
Hlasování:
Pro: 4

8/4

Proti:

0

Žádost o dodatečné zařazení do Motivačního programu pro rok 2020

Rada obce obdržela žádosti :
1. Mileny Bláhové a Jany Zámostné, Na Plachotě 150
2. Hany Stypolové a Milana Stypoly, Nad Školou 213, Radonice
o dodatečné zařazení jejich objektů do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce pro rok
2020.
Rada s dodatečným zařazením objektů žadatelů souhlasí a ukládá místostarostovi obce
předložit tento návrh k projednání na příštím jednání zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro: 4

8/5

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

Stavba školy:
- advokátní kanceláři Karo Lašmanský byla zadána příprava výběrového řízení na zhotovitele
stavby,
- probíhá příprava žádosti o dotaci z MF ČR, podána bude příští týden.
Územní plán:
- byl dokončen Návrh zadání ÚP, příští týden bude rozeslán na dotčené orgány státní správy,

USNESENÍ č. 8/2020
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 3. 3. 2020
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:
Bod 8/3
- žádost o ukončení nájmu obecního bytu č. 4 v Obecním domě Radonice.
Bod 8/5
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 8/1 a)
- proplacení faktury č. 20476 za zpracování účetní agendy za leden 2020 společnosti
Pagina Consult spol. s r.o. Praha ve výši 20.570,- Kč včetně DPH.
Bod 8/1 b)
- proplacení faktury č. 20200738 za opravu vozidla obecní policie společnosti AUTO
KOUT CENTRUM, spol. s r.o., Praha 9 ve výši 32.554,08 Kč včetně DPH.
Bod 8/1 c)
- proplacení zálohové faktury č. 19028 za stavbu garáže v tenisových kurtů společnosti
Fabrego Global, s.r.o. Praha ve výši 29.389,- Kč včetně DPH.
Bod 8/2
- uzavření Smlouvy o poskytování pečovatelské služby s Pečovatelskou službou města
Brandýs n.L. – Stará Boleslav.

C. Souhlasí:
Bod 8/3
- s ukončením nájemní smlouvy na obecní byt č. 4 v Obecním domě Radonice dohodou.
Bod 8/4
- s dodatečným zařazením objektů žadatelů
1. Mileny Bláhové a Jany Zámostné, Na Plachotě 150
2. Hany Stypolové a Milana Stypoly, Nad Školou 213, Radonice
do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce pro rok 2020.

D. Ukládá:
Bod 8/4
Místostarostovi obce
- předložit návrh na dodatečné zařazení objektů žadatelů do Motivačního programu ke
zlepšení vzhledu obce pro rok 2020 k projednání na příštím jednání zastupitelstva obce.

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

Příloha č. 1

Příloha č. 2

