Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 11/2020 ze schůze Rady obce
konané dne 23. 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

Pořad jednání:
11/1
11/2
11/3
11/4

Faktury
Žádosti o prominutí nájmu
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Informace starosty obce + různé

11/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 200083 za výstroj pro strážníky obecní policie společnosti FRANCOUZ s.r.o.,
Plzeň ve výši 26.224,- Kč,
b) faktury č. 2020013 za technickou dokumentaci dílčích částí projektové dokumentace na
stavbu Základní školy Radonice společnosti atelier free 69 s.r.o., Mělník ve výši 580.553,16
Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

11/2

Žádosti o prominutí nájmu

Na základě žádosti nájemců obecních prostor Elišky Balounové a společnosti LoveFood s.r.o.
o prominutí nájemného z důvodu státem nařízené karantény schvaluje rada obce uzavření:
a) dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu kulturního domu se společností LoveFood s.r.o.
(příloha č. 1),
b) dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání s Eliškou Balounovou
(příloha č. 2).
Hlasování:
Pro: 5

11/3

Proti:

0

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci
a inženýrskou činnost pro stavbu „Základní škola Radonice“ se společností atelier free 69, spol.
s.r.o., Mělník (příloha č. 3).
Hlasování:
Pro: 5

11/4

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Karanténa – koronavirus
Obec neobdržela od kraje ani od státu žádné ochranné pomůcky.
Rada obce vyslovuje poděkování paní Květě Kujalové a paní Lucii Vyhnálkové za šití
ochranných roušek. Roušky jsou dány k dispozici občanům a distribuce je prováděna cestou
obecní policie.
b) Samostatně žijícím seniorům byla nabídnuta možnost zajištění nákupu cestou obecní
policie.
c) Od pondělí 23. 3. 2020 opět funguje výdejní místo České pošty.

USNESENÍ č. 11/2020
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 23. 3. 2020
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:
Bod 11/4
- informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 11/1 a)
- proplacení faktury č. 200083 za výstroj pro strážníky obecní policie společnosti
FRANCOUZ s.r.o., Plzeň ve výši 26.224,- Kč.
Bod 11/1 b)
- proplacení faktury č. 2020013 za technickou dokumentaci dílčích částí projektové
dokumentace na stavbu Základní školy Radonice společnosti atelier free 69 s.r.o.,
Mělník ve výši 580.553,16 Kč včetně DPH.
Bod 11/2 a)
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu kulturního domu se společností LoveFood
s.r.o.
Bod 11/2 b)
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání s Eliškou
Balounovou.
Bod 11/3
- uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci a inženýrskou
činnost pro stavbu „Základní škola Radonice“ se společností atelier free 69, spol. s.r.o.,
Mělník.

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

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

