Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 3/2022 ze schůze Rady obce
konané dne 24. 1. 2022 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 2/5 b) zveřejnit oznámení o konkurzním řízení na úřední desce a webových stránkách obce
a obeslat příslušné instituce s výzvou ke jmenování zástupce do konkurzní komise (obecní
úřad),

Pořad jednání:
3/1
3/2
3/3
3/4

Faktury
Ceník vodného a stočného pro rok 2022
Poplatek za individuální počet nádob na komunální odpad
Informace starosty obce + různé

3/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila:
a) proplacení faktury č. 5102200012 za odborný kurz pro odchyt zvířat pro strážníky obecní
policie Veterinární univerzitě Brno ve výši 20.700,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro:
5

3/2

Proti:

0

Ceník vodného a stočného pro rok 2022

Rada obce bere na vědomí Ceník vodného a stočného pro rok 2022 (příloha č. 1).

3/3

Poplatek za individuální počet nádob na komunální odpad

Rada obce projednala žádosti některých občanů a možnost připlatit si za vyšší počet nádob na
komunální odpad oproti platné vyhlášce.
Rada obce rozhodla, že objednání další nádoby na odpad o objemu 120 litrů nad vyhláškou
stanovené možnosti bude možné po uhrazení nákladů, které obec platí společnosti FCC ČR
včetně DPH a administrativního poplatku 500,- Kč.
Hlasování:
Pro: 5

3/4

Proti: 0

Informace starosty obce + různé

a) starosta obce informoval o jednání s ministrem dopravy Mgr. Martinem Kupkou ohledně
SOKP. Ministr potvrdil, že v našem katastru se bude jednat o tunelovou variantu.

USNESENÍ č. 3/2022
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 24. 1. 2022
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:
Bod 3/2
- Ceník vodného a stočného pro rok 2022.
Bod 3/4
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 3/1 a)
- proplacení faktury č. 5102200012 za odborný kurz pro odchyt zvířat pro strážníky
obecní policie Veterinární univerzitě Brno ve výši 20.700,- Kč včetně DPH.

C. Rozhodla:
Bod 3/3
- že objednání další nádoby na odpad o objemu 120 litrů nad vyhláškou stanovené
možnosti bude možné po uhrazení nákladů, které obec platí společnosti FCC ČR včetně
DPH a administrativního poplatku 500,- Kč.

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

Příloha č. 1

