Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 26/2022 ze schůze Rady obce
konané dne 8. 8. 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:
26/1
26/2

Faktury
Informace starosty + různé

26/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila:
a) proplacení faktury č. 05.2022 za provedené práce u Obecního domu Radonice a na hřišti
u ZŠ Radonice společnosti MEGA Stavby s.r.o., Praha 4 ve výši 207.408,70 Kč včetně
DPH,
b) proplacení faktury č. F-0059/22 za opravy místních komunikací společnosti Silnice
Nymburk s.r.o. Nymburk ve výši 293.062,- Kč včetně DPH
c) proplacení faktury č. 4105973628 za elektřinu na OÚ, ZŠ a MŠ za měsíc červenec 2022
společnosti E.ON Energie a.s. ve výši 47.180,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro:
5

26/2

Proti:

0

Informace starosty + různé

Jednání rady obce se zúčastnil pan Ing. Šenych s dotazem na provoz sportovního hřiště v ulici
Jabloňová. Podle pana Šenycha na hřišti probíhají organizované komerční tréninky hokejistů,
kteří provádějí na hřišti technické úpravy, které omezují vstup na hřiště a jeho užívání. Pan
Šenych vznesl dotaz, zda se tak děje s vědomím obce.

Starosta, p. Forman a Ing. Chmel provedli ihned prohlídku hřiště a nezjistili žádné poškození
obecního majetku ani znepřístupnění hřiště. Na hřišti jsou pouze umístěny přenosné hokejové
brány a ve vchodech zavěšeny bezpečnostní sítě, které naopak zvyšují bezpečnost provozu
hřiště. Jediná zjištěná závada je zlomená obruč basketbalového koše, která bude neprodleně
opravena. Pan Šenych byl s výsledkem prohlídky včetně fotodokumentace seznámen a rada
obce konstatovala, že hřiště je používáno v souladu se svým účelem.

USNESENÍ č. 26/2022
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 8.8.2022
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 26/2
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 26/1 a)
-

proplacení faktury č. 05.2022 za provedené práce u Obecního domu Radonice a na hřišti
u ZŠ Radonice společnosti MEGA Stavby s.r.o., Praha 4 ve výši 207.408,70 Kč včetně
DPH,

Bod 26/1 b)
-

proplacení faktury č. F-0059/22 za opravy místních komunikací společnosti Silnice
Nymburk s.r.o. Nymburk ve výši 293.062,- Kč včetně DPH

Bod 26/1 c)
-

proplacení faktury č. 4105973628 za elektřinu na OÚ, ZŠ a MŠ za měsíc červenec 2022
společnosti E.ON Energie a.s. ve výši 47.180,- Kč včetně DPH.

Ing. Stanislav Němec, MBA
Starosta obce

