Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 16/2016 ze schůze Rady obce
konané dne 16. 5. 2016 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:
RO 8/6 Zabezpečit realizaci úprav manipulačních ploch v ulici Příčná dle předloženého
schváleného návrhu (stavební technik obce), splněno
Pořad jednání:
16/1
16/2
16/3
16/4
16/5
16/6

Faktury
Rekonstrukce Kulturního domu Radonice
Výběr dodavatele stavebních prací
Výstavba základní školy
Žádost TJ Slavia o proplacení příspěvku na činnost
Informace starosty obce + různé

16/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 201600061 za projekt stavebních úprav stavby "Přechod přes ulici Vinořská"
společnosti VIN Consult s.r.o. ve výši 27830,- Kč,
b) faktury č. 16FV080 za práce dle změnového listu č. 1 provedené na akci „Stavební úpravy
KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 424.165,- Kč,
c) faktury č. 16FV081 za práce provedené na akci „Stavební úpravy KD Radonice“ v měsíci
duben 2016 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 116.924,- Kč,
d) faktury č. 2016033 za administraci veřejné zakázky "Stavební úpravy KD Radonice"
JUDr. Vítkové ve výši 66.550,- Kč.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

16/2

Rekonstrukce Kulturního domu Radonice

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 8 a č. 9 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD
Radonice“ (příloha č. 1 a č. 2).
b) Rada obce schvaluje změnový list č. 1 – vícepráce v ceně 116.923,- Kč (příloha č. 3).
c) Rada obce schvaluje změnový list č. 2 – méněpráce v ceně 276.974,- Kč (příloha č. 4).
Hlasování:
Pro: 5

16/3

Proti:

0

Výběr dodavatele stavebních prací

a) „Oplocení OÚ a MŠ Radonice“
Rada obce obdržela 3 nabídky na zhotovení stavby „Oplocení OÚ a MŠ Radonice“ doručené
v zalepených obálkách. Rada obce po otevření obálek vyhodnotila níže uvedené nabídky:
1. Petr Stibůrek, Jenštejn
- nabídková cena 1.272.235,00 Kč včetně DPH
2. KAZIKO a.s., Praha
- nabídková cena 1.562.232,00 Kč včetně DPH
3. RAVION s.r.o., Praha
- nabídková cena 1.582.122,00 Kč včetně DPH
Rada obce rozhodla o přidělení zakázky firmě Petr Stibůrek za nabídkovou cenu 1.272.235,00
Kč včetně DPH a ukládá stavebnímu technikovi obce připravit návrh smlouvy.
Nabídky jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

b) „Manipulační plochy Příčná“
Rada obce obdržela 2 nabídky na zhotovení stavby „Manipulační plochy Příčná“ doručené
v zalepených obálkách. Rada obce po otevření obálek vyhodnotila níže uvedené nabídky:
1. Martin Čeřovský, Zeleneč
- nabídková cena 43.279,00 Kč včetně DPH
2. KAZIKO a.s., Praha
- nabídková cena 41.193,00 Kč včetně DPH
Rada obce rozhodla o přidělení zakázky společnosti KAZIKO a.s., Praha za nabídkovou cenu
41.193,00 Kč včetně DPH a ukládá stavebnímu technikovi obce připravit návrh smlouvy.
Nabídky jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
Hlasování:
Pro: 5

16/4

Proti:

0

Výstavba základní školy

a) Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace k žádosti
o dotaci na MŠMT se společností Grant Consulting a.s., Praha (příloha č. 5).
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
b) Rada obce bere na vědomí dopis ministra financí (příloha č. 6).
c) Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o komunikaci s poslanci Ivanem
Gabalem a Zdeňkem Syblíkem ve věci podpory dotačního programu na výstavbu škol
v okolí velkých měst – oba přislíbili podporu.

d) Rada obce bere na vědomí odpověď předsedy svazku obcí „Svazková škola Přezletice,
Podolanka, Jenštejn“ na dotazy ohledně možné spolupráce (příloha č. 7).
e) Jednání rady obce se zúčastnila členka školské rady MŠ Radonice paní Štěpánka Lisá.
Bylo domluveno jednání s rodiči dětí na příští pondělí 23. 5. 2016.

16/5

Žádost TJ Slavia o proplacení příspěvku na činnost

Rada obce na základě žádosti TJ Slavia Radonice (příloha č. 8) schvaluje proplacení
příspěvku na činnost ve výši 350.000,- Kč dle schváleného rozpočtu na rok 2016 a ukládá
obecnímu úřadu provést platbu.
Hlasování:
Pro: 5

16/6

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Rada obce bere na vědomí výpověď pana Martina Španihela z nájmu bytu č. 2 v Obecním
domě Radonice (příloha č. 9).
b) Rada obce bere na vědomí informaci o plánované opravě a údržbě obecních polních cest.
Materiál (asfaltový obrus) poskytne zdarma společnost VINAGRO, dopravu společnost
FARMES. Obec uhradí pouze nakládku, kterou zajistí společnost Stanislav Neuman s.r.o.

USNESENÍ č. 16/2016
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 16. 5. 2016
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 16/2 a)
- Zápis č. 8 a č. 9 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“.
Bod 16/4 b)
- dopis ministra financí.
Bod 16/4 c)
- informaci starosty obce o komunikaci s poslanci Ivanem Gabalem a Zdeňkem
Syblíkem ve věci podpory dotačního programu na výstavbu škol v okolí velkých měst
– oba přislíbili podporu.
Bod 16/4 d)
- odpověď předsedy svazku obcí „Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn“ na
dotazy ohledně možné spolupráce.
Bod 16/4 e)
- Jednání rady obce se zúčastnila členka školské rady MŠ Radonice paní Štěpánka Lisá.
Bylo domluveno jednání s rodiči dětí na příští pondělí 23. 5. 2016.
Bod 16/6
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 16/1 a)
- proplacení faktury č. 201600061 za projekt stavebních úprav stavby "Přechod přes
ulici Vinořská" společnosti VIN Consult s.r.o. ve výši 27830,- Kč.
Bod 16/1 b)
- proplacení faktury č. 16FV080 za práce dle změnového listu č. 1 provedené na akci
„Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 424.165,- Kč.
Bod 16/1 c)
- proplacení faktury č. 16FV081 za práce provedené na akci „Stavební úpravy KD
Radonice“ v měsíci duben 2016 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 116.924,- Kč.
Bod 16/1 d)
- proplacení faktury č. 2016033 za administraci veřejné zakázky "Stavební úpravy KD
Radonice" JUDr. Vítkové ve výši 66.550,- Kč.
Bod 16/2 b)
- změnový list č. 1 – vícepráce v ceně 116.923,- Kč.
Bod 16/2 c)
- změnový list č. 2 – méněpráce v ceně 276.974,- Kč.
Bod 16/4 a)
- uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace k žádosti o dotaci na MŠMT se
společností Grant Consulting a.s., Praha.

Bod 16/5
- proplacení příspěvku na činnost ve výši 350.000,- Kč TJ Slavia Radonice dle
schváleného rozpočtu na rok 2016.

C. Přiděluje:
Bod 16/3 a)
- zakázku na zhotovení stavby „Oplocení OÚ a MŠ Radonice“ firmě Petr Stibůrek za
nabídkovou cenu 1.272.235,00 Kč včetně DPH.
Bod 16/3 b)
- zakázku na zhotovení stavby „Manipulační plochy Příčná“ společnosti KAZIKO a.s.
za nabídkovou cenu 41.193,00 Kč včetně DPH.
D. Ukládá:
Bod 16/3 a)
Stavebnímu technikovi obce
- připravit návrh smlouvy s firmou Petr Stibůrek na zhotovení stavby „Oplocení OÚ
a MŠ Radonice“ za nabídkovou cenu 1.272.235,00 Kč včetně DPH.
Bod 16/3 b)
Stavebnímu technikovi obce
- připravit návrh smlouvy se společností KAZIKO a.s., Praha na zhotovení stavby
„Manipulační plochy Příčná“ za nabídkovou cenu 41.193,00 Kč včetně DPH.
Bod 16/5
Obecnímu úřadu Radonice
- provést platbu příspěvku na činnost ve výši 350.000,- Kč TJ Slavia Radonice dle
schváleného rozpočtu na rok 2016.

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