Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 20/2016 ze schůze Rady obce
konané dne 13. 6. 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 19.00 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), splněno
RO 16/3 b) Připravit návrh smlouvy se společností KAZIKO a.s., Praha na zhotovení stavby
„Manipulační plochy Příčná“ (stavební technik obce), splněno
RO 17/2 Předložit Závěrečný účet obce Radonice za rok 2015 jako bod jednání zastupitelstva
obce (Ing. Růžička), splněno
RO 18/1 Vstoupit v jednání se společností KAZIKO a.s., Praha ke snížení nabídkové ceny na
zhotovení stavby „Přechod Vinořská“ (stavební technik), realizuje se
RO 19/4 Zveřejnit záměr pronájmu plochy pro 3 místa parkovacího stání na pozemku parc. č.
261/11 před domem č. p. 65 v ulici Růžičkova na úřední desce (obecní úřad), splněno
Pořad jednání:
20/1
20/2
20/3
20/4
20/5
20/6

Faktury
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu
Smlouvy o dílo
Zápis č. 13 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“
Žádost ředitelky o uzavření MŠ v době letních prázdnin
Informace starosty obce + různé

20/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 16FV105 za práce provedené na akci
„Stavební úpravy KD Radonice“ v měsíci květen 2016 společnosti KAZIKO a.s. ve výši
1.254.675,- Kč.
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

20/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu

Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3 v Obecním domě Radonice
ze dne 31. 8. 2015 (příloha č. 1 - smlouva bude zveřejněna na stránkách obce v záložce
Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).
Hlasování:
Pro: 4

20/3

Proti:

0

Smlouvy o dílo

a) Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby "Oplocení OÚ a MŠ
Radonice" s Petrem Stibůrkem, Jenštejn ve výši 1.272.235,- Kč včetně DPH (příloha č. 2 smlouva bude zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).
b) Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž vnitřních vchodových
dveří do budovy obecního úřadu se společností MK-okna, spol. s r.o. 53.713,- Kč včetně
DPH (příloha č. 3 - smlouva bude zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky,
rozpočet, smlouvy).
Hlasování:
Pro: 4

20/4

Proti:

0

Zápis č. 13 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 13 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“
(příloha č. 4).

20/5

Žádost ředitelky o uzavření MŠ v době letních prázdnin

Rada obce schvaluje žádost ředitelky MŠ Radonice o uzavření mateřské školy v době letních
prázdnin od 1. 7. do 15. 7. 2016 a od 15. 8. do 31. 8. 2016 (příloha č. 5).
Hlasování:
Pro: 4

20/6

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Proběhla návštěva středočeského hejtmana, který přislíbil pomoc se zajištěním finančních
prostředků na výstavbu základní školy v Radonicích.

USNESENÍ č. 20/2016
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 13. 6. 2016
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 20/4
- Zápis č. 13 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“.
Bod 20/6
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 20/1
- proplacení faktury č. 16FV105 za práce provedené na akci „Stavební úpravy KD
Radonice“ v měsíci květen 2016 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 1.254.675,- Kč.
Bod 20/2
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3 v Obecním domě Radonice ze dne
31. 8. 2015.
Bod 20/3 a)
- uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby "Oplocení OÚ a MŠ Radonice" s Petrem
Stibůrkem, Jenštejn ve výši 1.272.235,- Kč včetně DPH.
Bod 20/3 b)
- uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž vnitřních vchodových dveří do budovy
obecního úřadu se společností MK-okna, spol. s r.o. 53.713,- Kč včetně DPH.
Bod 20/5
- žádost ředitelky MŠ Radonice o uzavření mateřské školy v době letních prázdnin od
1. 7. do 15. 7. 2016 a od 15. 8. do 31. 8. 2016.

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

Příloha č. 4

Příloha č. 5

