Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 15/2020 ze schůze Rady obce
konané dne 20. 4. 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:
15/1
15/2
15/3

Faktury
Rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky
Žádost TJ Slavia Radonice o vyplacení příspěvku na činnost pro rok 2020

15/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 1120107103 za nákup mobilního WC na kynologické cvičiště společnosti
JOHNY SERVIS s.r.o., Tetín ve výši 22.990,- Kč včetně DPH,
b) faktury č. 8 za oplocení kynologického cvičiště Petru Stibůrkovi, Jenštejn ve výši
352.515,35 Kč včetně DPH,
c) faktury č. 2020052 za právní služby v souvislosti se zadávacím řízením „Základní škola
Radonice – II.etapa“ společnosti Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., Praha ve výši
110.412,50 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

15/2

Rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky

Rada obce vyhodnotila nabídky na zhotovení veřejné zakázky „Radonice – udržovací práce
a odbahnění – rybník Nebesák“ (příloha č. 1). Jako nejvhodnější nabídku rada obce vybrala
nabídku společnosti DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., sídlem U Pily 666, 370 01 České Budějovice
za nabídkovou cenu 1.747.777,24 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 5

15/3

Proti:

0

Žádost TJ Slavia Radonice o vyplacení příspěvku na činnost pro rok 2020

Rada obce na základě žádosti TJ Slavia Radonice souhlasí s uvolněním příspěvku na činnost
ve výši 370.000,- Kč dle schváleného rozpočtu.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

USNESENÍ č. 15/2020
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 20. 4. 2020
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Schvaluje:
Bod 15/1 a)
- proplacení faktury č. 1120107103 za nákup mobilního WC na kynologické cvičiště
společnosti JOHNY SERVIS s.r.o., Tetín ve výši 22.990,- Kč včetně DPH.
Bod 15/1 b)
- proplacení faktury č. 8 za oplocení kynologického cvičiště Petru Stibůrkovi, Jenštejn ve
výši 352.515,35 Kč včetně DPH.
Bod 15/1 c)
- proplacení faktury č. 2020052 za právní služby v souvislosti se zadávacím řízením
„Základní škola Radonice – II.etapa“ společnosti Karo, Lašmanský & Partners s.r.o.,
Praha ve výši 110.412,50 Kč včetně DPH.

B. Vybrala:
Bod 15/2
- jako nejvhodnější nabídku na zhotovení veřejné zakázky „Radonice – udržovací práce
a odbahnění – rybník Nebesák“ společnost DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., sídlem U Pily
666, 370 01 České Budějovice za nabídkovou cenu 1.747.777,24 Kč včetně DPH.

C. Souhlasí:
Bod 15/3
- na základě žádosti TJ Slavia Radonice s uvolněním příspěvku na činnost ve výši
370.000,- Kč dle schváleného rozpočtu.

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

Příloha č. 1

