
          

     
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 2/2022 ze schůze Rady obce 

konané dne 31. 10. 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 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA   

 

 

Kontrola plnění usnesení:  

Žádné usnesení ke kontrole. 

 

 

Pořad jednání: 

2/1 Faktury 

2/2 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Radonice, p.o. za rok 2021/2022 

 

 

2/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila:  

a) proplacení faktury č. 23282 za zpracování účetní agendy za září 2022 společnosti Pagina 

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

b) proplacení faktury č. 2022085 za zpracování technické dokumentace závlah na akci „ZŠ 

Radonice – II.etapa – změna stavby před dokončením“ společnosti Atelier free 69 s.r.o., 

Mělník ve výši 26.378,- Kč včetně DPH. 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:       0  

 

 

2/2 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Radonice, p.o. za rok 2021/2022 

Rada obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Radonice, p.o. za školní rok 2021/2022 

(příloha č. 1). 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:       0  

 

 



USNESENÍ č. 2/2022 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 31. 10. 2022 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

 

 

 

A. Schvaluje: 

Bod 2/1 a) 

- proplacení faktury č. 23282 za zpracování účetní agendy za září 2022 společnosti Pagina 

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

Bod 2/1 b) 

- proplacení faktury č. 2022085 za zpracování technické dokumentace závlah na akci „ZŠ 

Radonice – II.etapa – změna stavby před dokončením“ společnosti Atelier free 69 s.r.o., 

Mělník ve výši 26.378,- Kč včetně DPH.  

 

Bod 2/2 

- Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Radonice, p.o. za školní rok 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

                                 

                  ….…………….…………………… 

                        Ing. Stanislav Němec, MBA 

                              starosta obce     

 

 

 

 

 


