Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 18/2016 ze schůze Rady obce
konané dne 30. 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:
4 členové
Omluveni:
V. Myslivec
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 16/3 a) Připravit návrh smlouvy s firmou Petr Stibůrek na zhotovení stavby „Oplocení
OÚ a MŠ Radonice“ (stavební technik obce), realizuje se
RO 16/3 b) Připravit návrh smlouvy se společností KAZIKO a.s., Praha na zhotovení stavby
„Manipulační plochy Příčná“ (stavební technik obce), realizuje se
RO 17/2 Předložit Závěrečný účet obce Radonice za rok 2015 jako bod jednání zastupitelstva
obce (Ing. Růžička), trvá
Pořad jednání:
18/1 Výběr dodavatele stavebních prací na stavbu "Přechod Vinořská"
18/2 Výběr dodavatele na zpracování "Projektu ZŠ Radonice"
18/3 Informace starosty obce + různé

18/1

Výběr dodavatele stavebních prací na stavbu "Přechod Vinořská"

Rada obce obdržela 1 nabídku na zhotovení stavby „Přechod Vinořská“ doručenou v zalepené
obálce :
1. KAZIKO a.s., Praha
- nabídková cena 211.472,00 Kč včetně DPH.
Rada obce tuto cenu neakceptuje a pověřuje stavebního technika dalším jednání ke snížení
ceny.
Nabídka je k nahlédnutí na obecním úřadu.
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

18/2

Výběr dodavatele na zpracování "Projektu ZŠ Radonice"

Rada obce obdržela 2 nabídky na zpracování "Projektu ZŠ Radonice" doručené v zalepených
obálkách. Rada obce po otevření obálek vyhodnotila níže uvedené nabídky:
1. S-B s.r.o., Sedlčany
- nabídková cena 3.996.025,00 Kč včetně DPH,
2. CHMELS - projekty a systémy s.r.o.
- nabídková cena 3.959.725,00 Kč včetně DPH.
Rada obce nevybrala žádnou z uvedených nabídek a pověřuje všechny členy rady oslovením
dalších kvalifikovaných firem.
Hlasování:
Pro: 4

18/3

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Starosta obce informoval o výsledcích jednání s hejtmanem Středočeského kraje ohledně
stavby dálnice. Kraj není nakloněn změně trasy. Zároveň byla domluvena návštěva
hejtmana na 7. 6. 2016 od 15.00 hodin v Radonicích.

USNESENÍ č. 18/2016
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 30. 5. 2016
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 18/3
- Informace starosty obce + různé.
B. Pověřuje:
Bod 18/1
Stavebního technika
- jednáním se společností KAZIKO a.s., Praha ke snížení nabídkové ceny na zhotovení
stavby „Přechod Vinořská“.
Bod 18/2
Členy rady
- oslovením dalších kvalifikovaných firem na zpracování "Projektu ZŠ Radonice".

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

