
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 15/2022 ze schůze Rady obce 

konané dne 2. 5. 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:  

Žádné usnesení ke kontrole. 

 

 

Pořad jednání: 

15/1  Faktury 

15/2 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice 

 

 

15/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila:  

a) proplacení faktury č. 22008 za konzultace dle smlouvy za 4/2022 Ing. Petru Chmelovi, 

Brandýs n.L.-Stará Boleslav ve výši 22.800,- Kč, 

b) proplacení faktury č. 22587 za zpracování účetní agendy za březen 2022 společnosti Pagina 

Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 24.200,- Kč, 

c) proplacení faktury č. 22637 za zpracování účetní uzávěrky za rok 2021 včetně zpracování 

daňového přiznání a příloh společnosti Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- 

Kč, 

d) proplacení faktury č. 220114 za nákup výstroje pro strážníky obecní policie společnosti 

FRANCOUZ s.r.o., Plzeň ve výši 23.820,- K včetně DPH. 

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

 

 

15/2 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice 

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice (příloha č. 1). 

 



USNESENÍ č. 15/2022 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 2. 5. 2022 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

 

A. Schvaluje: 

Bod 15/1 a)  

- proplacení faktury č. 22008 za konzultace dle smlouvy za 4/2022 Ing. Petru Chmelovi, 

Brandýs n.L.-Stará Boleslav ve výši 22.800,- Kč.   

Bod 15/1 b) 

- proplacení faktury č. 22587 za zpracování účetní agendy za březen 2022 společnosti 

Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 24.200,- Kč.   

Bod 15/1 c)  

- proplacení faktury č. 22637 za zpracování účetní uzávěrky za rok 2021 včetně 

zpracování daňového přiznání a příloh společnosti Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 

ve výši 20.570,- Kč.   

Bod 15/1 d) 

- proplacení faktury č. 220114 za nákup výstroje pro strážníky obecní policie společnosti 

FRANCOUZ s.r.o., Plzeň ve výši 23.820,- K včetně DPH.   

 

 

B. Bere na vědomí: 

Bod 15/2 

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice. 

 

 

 

   

 

                                 

                  ….…………….…………………… 

                       Ing. Stanislav Němec, MBA 

                            starosta obce     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Příloha č. 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


