Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 9/2022 ze schůze Rady obce
konané dne 14. 3. 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:
4 členové
Omluveni:
Jan Stypola
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:
Žádné usnesení ke kontrole.
Pořad jednání:
9/1
9/2
9/3

Faktury
Nabídka na kácení a ošetření dřevin
Ubytování válečných uprchlíků

9/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila:
a) proplacení faktury č. 4105088163 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za
období 1. 2.- 28. 2. 2022 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 72.388,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro:
4

9/2

Proti:

0

Nabídka na kácení a ošetření dřevin

Rada obce schvaluje nabídku firmy Josef Vacula, Stará Boleslav na kácení a ošetření dřevin
v obci za cenu 234.740,- Kč včetně DPH (příloha č. 1).
Hlasování:
Pro:
4

Proti:

0

9/3

Ubytování válečných uprchlíků

a) O víkendu bylo v základní škole připraveno ubytování pro 20 válečných uprchlíků
z Ukrajiny. Byla zorganizována sbírka postelí a matrací a z obecních prostředků nakoupeno
další vybavení – pračka, sušička, nádobí, drogerie a základní potřeby. Rada obce vyslovuje
poděkování všem občanům za poskytnutou pomoc a spolupráci. Uprchlíci byli přijati
v neděli 13. března – 9 dospělých a 11 dětí.
b) Pro zajištění dalšího financování ubytovacího centra v základní škole rada obce rozhodla
takto:
1) Finanční prostředky na nákup potřebného vybavení budou použity z § 5273 – krizové
řízení.
2) Úhrada nákladů na stravování:
a) Potraviny bude nakupovat přímo základní škola, obědy budou ve školní jídelně,
snídaně a večeře si budou uprchlíci připravovat z dodaných surovin sami ve cvičné
kuchyňce základní školy, která jim pro tento účel bude poskytnuta.
b) Na konci měsíce budou náklady na nákup potravin základní školou vyúčtovány
a obec je proplatí na účet základní školy.
Hlasování:
Pro:
4

Proti:

0

c) Starosta dále informoval:
1) Pro uprchlíky je zajištěno založení bankovních účtů (ČSOB), které potřebují pro
finanční podporu od státu a zpracování podání žádostí na úřad práce.
2) Pracovníci ČSOB a úřadu práce přijedou přímo do základní školy a vyřeší vše na místě.
3) Byl kontaktován obvodní lékař pro dospělé i pro děti, preventivní prohlídky nejsou
nutné, lékaři jsou k dispozici dle potřeby.

USNESENÍ č. 9/2022
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 14. 3. 2022
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 9/3
- Informace o ubytování válečných uprchlíků.

B. Schvaluje:
Bod 9/1 a)
- proplacení faktury č. 4105088163 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za
období 1. 2.- 28. 2. 2022 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 72.388,- Kč včetně DPH.
Bod 9/2
- nabídku firmy Josef Vacula, Stará Boleslav na kácení a ošetření dřevin v obci za cenu
234.740,- Kč včetně DPH.

C. Rozhodla:
Bod 9/3 b) odst. 1)
- Finanční prostředky na nákup potřebného vybavení ubytovacího centra pro uprchlíky
budou použity z § 5273 – krizové řízení.
Bod 9/3 b) odst. 2) a)
- Potraviny pro uprchlíky bude nakupovat přímo základní škola, obědy budou ve školní
jídelně, snídaně a večeře si budou uprchlíci připravovat z dodaných surovin sami ve
cvičné kuchyňce základní školy, která jim pro tento účel bude poskytnuta.
Bod 9/3 b) odst. 2) b)
- Na konci měsíce budou náklady na nákup potravin pro uprchlíky základní školou
vyúčtovány a obec je proplatí na účet základní školy.

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

Příloha č. 1

