Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 4/2022 ze schůze Rady obce
konané dne 14. 11. 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:
4/1
4/2
4/3
4/4

Faktury
Navýšení kapacity MŠ Radonice
Pronájem Kulturního domu Radonice
Radonické listy

4/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila:
a) proplacení faktury č. 20220011 za zabezpečení požární ochrany za rok 2022 dle smlouvy
o spolupráci Obci Jenštejn ve výši 150.000,- Kč,
b) proplacení faktury č. 4106382317 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za
období 1. 10.- 31. 10. 2022 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 73.607,- Kč včetně DPH,
c) proplacení faktury č. 22026 za konzultace dle smlouvy za 10/2022 Ing. Petru Chmelovi,
Brandýs n.L.-Stará Boleslav ve výši 36.360,- Kč.
Hlasování:
Pro:
4

4/2

Proti:

0

Navýšení kapacity MŠ Radonice

Rada obce na základě žádost ředitelky ZŠ a MŠ souhlasí:
a) s navýšením kapacity dětí v MŠ v oddělení „U veverky“ o 4 děti a v oddělení „U krtečka“
o 3 děti,

b) s navýšením povoleného počtu dětí v MŠ z 62 dětí na 64 dětí,
c) s navýšením povoleného počtu dětí ve školní družině ze 73 dětí na 75 dětí.
Hlasování:
Pro:
4

4/3

Proti:

0

Pronájem Kulturního domu Radonice

Rada obce:
a) bere na vědomí žádost společnosti LOVE FOOD s.r.o., Mratín o předčasné ukončení
nájemní smlouvy k 31. 1. 2023 (příloha č. 1),
b) pověřuje starostu a místostarostu obce jednáním se společností LOVE FOOD s.r.o., Mratín
o předčasném ukončení nájemní smlouvy a vyrovnání všech závazků vůči obci,
c) vyhlašuje záměr pronájmu Kulturního domu Radonice od 1. 2. 2023 (příloha č. 2).
Hlasování:
Pro:
4

4/4

Proti:

0

Radonické listy

Rada obce jmenuje odpovědnou redaktorkou Radonických listů zastupitelku ing. Jan Bártovou.
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

USNESENÍ č. 4/2022
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 14. 11. 2022
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Schvaluje:
Bod 4/1 a)
- proplacení faktury č. 20220011 za zabezpečení požární ochrany za rok 2022 dle smlouvy
o spolupráci Obci Jenštejn ve výši 150.000,- Kč.
Bod 4/1 b)
- proplacení faktury č. 4106382317 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za
období 1. 10.- 31. 10. 2022 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 73.607,- Kč včetně
DPH.
Bod 4/1 c)
- proplacení faktury č. 22026 za konzultace dle smlouvy za 10/2022 Ing. Petru Chmelovi,
Brandýs n.L.-Stará Boleslav ve výši 36.360,- Kč.

B. Souhlasí:
Bod 4/2 a)
- s navýšením kapacity dětí v MŠ v oddělení „U veverky“ o 4 děti a v oddělení
„U krtečka“ o 3 děti.
Bod 4/2 b)
- s navýšením povoleného počtu dětí v MŠ z 62 dětí na 64 dětí.
Bod 4/2 c)
- s navýšením povoleného počtu dětí ve školní družině ze 73 dětí na 75 dětí.

C. Bere na vědomí:
Bod 4/3 a)
- žádost společnosti LOVE FOOD s.r.o., Mratín o předčasné ukončení nájemní smlouvy
k 31. 1. 2023.

D. Pověřuje:
Bod 4/3 b)
Starostu a místostarostu obce
- jednáním se společností LOVE FOOD s.r.o., Mratín o předčasném ukončení nájemní
smlouvy a vyrovnání všech závazků vůči obci.

E. Vyhlašuje:
Bod 4/3 c)
- vyhlašuje záměr pronájmu Kulturního domu Radonice od 1. 2. 2023.

F. Jmenuje:
Bod 4/4
- odpovědnou redaktorkou Radonických listů zastupitelku ing. Jan Bártovou.

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

Příloha č. 1

Příloha č. 2

