Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 29/2022 ze schůze Rady obce
konané dne 5. 9. 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:
29/1
29/2
29/3
29/4

Faktury
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice
Informace starosty + různé

29/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila:
a) proplacení faktury č. 2022-00095 za provedené zahradnické práce za měsíc srpen 2022
společnosti Sandolini s.r.o., Praha 8 ve výši 32.524,80 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 4

29/2

Proti:

0

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 (příloha č. 1) reaguje na zvýšenou potřebu finančních prostředků
na provoz školy. Jedná se zejména o náklady spojené s nákupem mikroskopů a vybavení školní
dílny a dále pak náklady související s přijetím dětí ukrajinských uprchlíků do MŠ a ZŠ. Na
základě předběžné kalkulace požádala ředitelka ZŠ a MŠ o navýšení rozpočtu o 280 tis. Kč.
Vzhledem k pozitivnímu vývoji rozpočtu obce na straně příjmů, zejména v položce příjmů
z výběru DPH, je toto navýšení možno provést, protože zvýšené daňové příjmy ho plně pokryjí.
Celková bilance rozpočtu zůstává nezměněna.

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022, kterým se mění:
a) rozpočtové příjmy v § 0000 „Daňové příjmy“ z částky 22.245 tis. Kč na částku 22.545 tis.
Kč,
b) rozpočtové výdaje v § 3113 „Základní školy“ z částky 5.945 tis. Kč na částku 6.245 tis. Kč.
Hlasování:
Pro: 4

29/3

Proti:

0

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc srpen 2022
(příloha č. 2).

29/4

Informace starosty + různé

a) Silniční okruh kolem Prahy
Proběhlo jednání s ministrem dopravy, pokračuje se v přípravě tunelové varianty. Na žádost
starosty obce provede ministerstvo dopravy soupis všech souvisejících dopravních staveb.

USNESENÍ č. 29/2022
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 5. 9. 2022
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 29/3
- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc srpen 2022.
Bod 29/4
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 29/1 a)
- proplacení faktury č. 2022-00095 za provedené zahradnické práce za měsíc srpen 2022
společnosti Sandolini s.r.o., Praha 8 ve výši 32.524,80 Kč včetně DPH.
Bod 29/2
- rozpočtové opatření č. 3/2022. kterým se mění:
a) rozpočtové příjmy v § 0000 „Daňové příjmy“ z částky 22.245 tis. Kč na částku
22.545 tis. Kč,
b) rozpočtové výdaje v § 3113 „Základní školy“ z částky 5.945 tis. Kč na částku 6.245
tis. Kč.

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

Příloha č. 1

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Příloha č. 2

