
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 21/2022 ze schůze Rady obce 

konané dne 20. 6. 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: 

21/1  Faktury 

21/2 Program integrace ukrajinských uprchlíků v obci Radonice 

 

21/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila:  

a) proplacení faktury č. 20220103 za náklady spojené se stravováním ukrajinských běženců 

ubytovaných v Základní škole Radonice za období 3/2022 – 5/2022 organizaci Základní 

škola a Mateřská škola Radonice, p.o. ve výši 45.123,94 Kč, 

b) proplacení faktury č. 4105594764 za odběr elektrické energie v objektu Obecního úřadu, 

Základní školy a Mateřské školy za květen 2022 společnosti E.ON Energie a.s. ve výši 

67.444,- Kč. 

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

 

21/2 Program integrace ukrajinských uprchlíků v obci Radonice 

 

Rada projednala a schválila program integrace ukrajinských uprchlíků v obci Radonice (příloha 

č. 1). 

Odpovědná osoba je Mgr. Stanislava Motalová, se kterou bude uzavřena dohoda o provedení 

práce. 

 

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0 

 



USNESENÍ č. 21/2022 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 20.6.2022 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

 

 

A. Schvaluje: 

Bod 21/1 a) 

- proplacení faktury č. 20220103 za náklady spojené se stravováním ukrajinských 

běženců ubytovaných v Základní škole Radonice za období 3/2022 – 5/2022 organizaci 

Základní škola a Mateřská škola Radonice, p.o. ve výši 45.123,94 Kč, 

Bod 21/1 b) 

- proplacení faktury č. 4105594764 za odběr elektrické energie v objektu Obecního 

úřadu, Základní školy a Mateřské školy za květen 2022 společnosti E.ON Energie a.s. 

ve výši 67.444,- Kč, 

Bod 21/2 

- program integrace ukrajinských uprchlíků v obci Radonice (příloha č. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ………………………………..  

          Ing. Stanislav Němec, MBA 

         Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Příloha č. 1 

 

 

 

Program integrace ukrajinských uprchlíků v obci Radonice: 

 

 Cíl: -     zvládnutí běžné komunikace v českém jazyce, 

-          orientace v běžných reáliích, přehled o základní legislativě, úřadech, sociálních  

službách, trhu práce (dospělí) 

-          schopnost školní výuky v českém jazyce (děti) 

  

Účastníci: 

-          dospělí uprchlíci ubytovaní v obci Radonice   9 osob 

-          děti uprchlíků ubytované v obci    Radonice    18 dětí 

  

Zahájení:    1.7.2022 

Ukončení: 30.8.2022 

  

Nástroje: 

  

-          kurz českého jazyka   20 hodin + přípravy 10 h 

-          přednáška o základní legislativě, soc. službách Nezisková organizace Slovo 21 

-          hledání pracovních příležitostí (zprostředkování kontaktů na firmy podle -     

             -     kvalifikace uprchlíků, monitoring nabízených míst, rekvalifikačních kurzů  

-          volnočasové aktivity (výlety, exkurze –Vyšehrad, Malá Strana, Petřín,Pražský    

        Hrad,farma Radonice aj.)  

  

Personální zajištění: 

-          vedoucí programu  Stanislava Motalová (na základě smlouvy s Obcí   

-          externisté  Nezisková organizace Slovo 21 aj. 

  

  

Náklady: 

-          mzdové  40 000,- 

-          ostatní    10 000,- 

 -----------------------------------------   

Celkem  50.000,-  

 

 

 

                                                                                                               Stanislava    Motalová 


