Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 10/2020 ze schůze Rady obce
konané dne 16. 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:
5 členů
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:
RO 8/4 předložit návrh na dodatečné zařazení objektů žadatelů do Motivačního programu ke
zlepšení vzhledu obce pro rok 2020 k projednání na příštím jednání zastupitelstva obce
(místostarosta obce), trvá
RO 9/3 b) provést všechny potřebné kroky k zajištění řádného průběhu soutěže „Udržovací
práce a odbahnění – rybník Nebesák“ (smluvnímu administrátorovi společnosti MZP
Consulting s.r.o.), trvá

Pořad jednání:
10/1
10/2
10/3
10/4

Aktuální informace – koronavirus
Kynologické cvičiště
Zápis z jednání stavební komise
Stavba ZŠ Radonice

10/1

Aktuální informace – koronavirus

Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o přijatých opatřeních (příloha č. 1).

10/2

Kynologické cvičiště

Rada obce:
a) schvaluje Statut kynologického klubu Radonice (příloha č. 2).
b) schvaluje Provozní řád kynologického cvičiště Radonice (příloha č. 3).
c) jmenuje předsedou Kynologického klubu Radonice Ing. Zdeňka Růžičku.

d) Jmenuje správcem Kynologického cvičiště Radonice pana Václava Kosa.
Hlasování:
Pro: 5

10/3

Proti:

0

Zápis z jednání stavební komise

Rada obce bere na vědomí Zápis z jednání stavební komise ze dne 16. 3. 2020 (příloha č. 4).

10/4

Stavba ZŠ Radonice

a) Na ministerstvo financí je podána žádost o dotaci.

USNESENÍ č. 10/2020
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 16. 3. 2020
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:
Bod 10/1
- informaci starosty obce o přijatých opatřeních v souvislosti s výskytem koronaviru.
Bod 10/3
- Zápis z jednání stavební komise ze dne 16. 3. 2020.
Bod 10/4
- informaci o podání žádosti o dotaci na stavbu základní školy.

B. Schvaluje:
Bod 10/2 a)
- Statut kynologického klubu Radonice.
Bod 10/2 b)
- Provozní řád kynologického cvičiště Radonice.
Bod 9/1 c)
- proplacení faktury č. 2010157 za opravu svahové sekačky SPIDER společnosti Dvořák
– svahové sekačky, Pohled ve výši 28.373,78 Kč včetně DPH.

C. Jmenuje:
Bod 10/2 c)
- předsedou Kynologického klubu Radonice Ing. Zdeňka Růžičku.
Bod 10/2 d)
- správcem Kynologického cvičiště Radonice pana Václava Kosa.

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

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

