Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 31/2021 ze schůze Rady obce
konané dne 20. 9. 2021 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:
Žádné usnesení ke kontrole.
Pořad jednání:
31/1
31/2
31/3

Smlouva na dodávky elektrické anergie
Dotace z MV na odměny obecních strážníků
Informace starosty obce + různé

31/1

Smlouva na dodávky elektrické anergie

Rada obce:
a) souhlasí, po vyhodnocení nabídek různých dodavatelů elektrické energie, s uzavřením
tříleté smlouvy s fixní cenou se společností Pražská plynárenská a.s.,
b) pověřuje místostarostu obce administrováním smlouvy.
Hlasování:
Pro:
5

31/2

Proti:

0

Dotace z MV na odměny obecních strážníků

Rada obce projednala možnost podání žádosti o dotaci z rozpočtu ministerstva vnitra na
finanční ohodnocení strážníků v souvislosti s epidemií COVID 19. Dotace ministerstva vnitra
je 5.000,- Kč na strážníka, spoluúčast obce 5.000,- Kč + odvody na sociální a zdravotní pojištění
z celé odměny, tj. náklad obce cca 8.500,- Kč na strážníka.
Podmínkou dotace je přímý podíl strážníků na realizaci úkolů a opatření přímo spojených
s předcházením a eliminací dopadů epidemie COVID 19 na bezpečnost v obcích, život a zdraví
občanů obcí nebo kontrolou dodržování stanovených opatření a jejich vynucování v době
krizového stavu.

Rada obce po vyhodnocení reálné činnosti strážníků v době covidových opatření rozhodla se
dotačního programu nezúčastnit.
Hlasování:
Pro:
5

31/3

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Starosta obce pověřuje po dobu své nepřítomnosti, z důvodu hospitalizace, svým
zastupováním v plném rozsahu místostarostu obce Ing. Zdeňka Růžičku.

USNESENÍ č. 31/2021
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 20. 9. 2021
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 31/3 a)
- informaci starosty obce, že pověřuje po dobu své nepřítomnosti, z důvodu hospitalizace,
svým zastupováním v plném rozsahu místostarostu obce Ing. Zdeňka Růžičku.
B. Souhlasí:
Bod 31/1 a)
- po vyhodnocení nabídek různých dodavatelů elektrické energie, s uzavřením tříleté
smlouvy s fixní cenou se společností Pražská plynárenská a.s.
C. Pověřuje:
Bod 31/1 b)
Místostarostu obce
- administrováním smlouvy se společností Pražská plynárenská a.s. na dodávku elektrické
energie.
D. Rozhodla:
Bod 31/2
- nezúčastnit se dotačního programu ministerstva vnitra na finanční ohodnocení strážníků
v souvislosti s epidemií COVID 19.

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

