Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 20/2020 ze schůze Rady obce
konané dne 1. 6. 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:
Ing. Zdeněk Růžička
Hosté:
pan Michal Matoušek
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:
20/1
20/2
20/3

Faktury
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa k distribuční
soustavě
Informace starosty obce + různé

20/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 320021429 za licenci programu ESET Office Plus na 3 roky pro počítače
obecního úřadu společnosti ESET software spol. s r.o., Praha 7 ve výši 20.918,- Kč,
b) faktury č. 21027 za zpracování účetní agendy za duben 2020 společnosti Pagina Consult
spol. s r.o. Praha ve výši 20.570,- Kč včetně DPH,
c) faktury č. 313 za elektroinstalační práce v kotelně OÚ, budově OÚ a MŠ Miloslavu
Mráčkovi, Libáň ve výši 34.334,96 Kč včetně DPH,
d) faktury č. 20202148 za nákup myčky a příslušenství do kuchyně MŠ společnosti Aligastro
CZ s.r.o., Praha 6 ve výši 144921,70 Kč včetně DPH,

e) vyúčtování č. 2020201326 za živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení a vandalismu
za období 15. 6. 2020 – 14. 6. 2021 společnosti Pojišťovací makléřství INPOL a.s., Praha 9
ve výši 84.285,- Kč.
Hlasování:
Pro: 4

20/2

Proti:

0

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa k distribuční
soustavě

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
místa k distribuční soustavě na parc. č. 188/1 (ZŠ Radonice) se společností ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín (příloha č. 1).
Hlasování:
Pro: 4

20/3

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Prohlídka obecních bytů
Byla provedena kontrolní prohlídka obecních bytů v č.p. 457. Byla zjištěna řada závad
(příloha č. 2). Nájemce bytu č. 2 byl vyzván k uvedení bytu do náležitého stavu. Termín
další prohlídky je 29. 6. 2020 v 16.00 hodin.
b) Rada obce projednala žádost nájemce bytu v č.p. 260 o příspěvek na opravy v bytě. Rada
obce s příspěvkem z důvodu dlouhodobě špatné platební kázně nájemce nesouhlasí.
Hlasování:
Pro:
4
Proti:
0
c) Volby přísedících Okresního soudu Praha - východ
Rada obce bere na vědomí informaci Okresního soudu Praha – východ o možnosti nominace
přísedících Okresního soudu Praha – východ (příloha č. 3) a vyzývá zastupitele k předložení
případných návrhů na příštím jednání zastupitelstva obce.
d) Výběrové řízení na stavbu 2. stupně ZŠ
Termín podání nabídek je 4. 6. 2020, byly zodpovězeny všechny dotazy uchazečů.
e) Termín konání zasedání zastupitelstva obce je 15. 6. 2020 v 19.00 hodin na obecním úřadu.

USNESENÍ č. 20/2020
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 1. 6. 2020
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 20/3
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 20/1 a)
- proplacení faktury č. 320021429 za licenci programu ESET Office Plus na 3 roky pro
počítače obecního úřadu společnosti ESET software spol. s r.o., Praha 7 ve výši 20.918,Kč.
Bod 20/1 b)
- proplacení faktury č. 21027 za zpracování účetní agendy za duben 2020 společnosti
Pagina Consult spol. s r.o. Praha ve výši 20.570,- Kč včetně DPH.
Bod 20/1 c)
- proplacení faktury č. 313 za elektroinstalační práce v kotelně OÚ, budově OÚ a MŠ
Miloslavu Mráčkovi, Libáň ve výši 34.334,96 Kč včetně DPH.
Bod 20/1 d)
- proplacení faktury č. 20202148 za nákup myčky a příslušenství do kuchyně MŠ
společnosti Aligastro CZ s.r.o., Praha 6 ve výši 144921,70 Kč včetně DPH.
Bod 20/1 e)
- proplacení vyúčtování č. 2020201326 za živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení
a vandalismu za období 15. 6. 2020 – 14. 6. 2021 společnosti Pojišťovací makléřství
INPOL a.s., Praha 9 ve výši 84.285,- Kč.
Bod 20/2
- uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa
k distribuční soustavě na parc. č. 188/1 (ZŠ Radonice) se společností ČEZ Distribuce
a.s., Děčín.
C. Nesouhlasí:
Bod 20/3 b)
- s proplacením příspěvku na opravy v bytě č.p. 260, z důvodu dlouhodobě špatné
platební kázně nájemce.

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

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

