
 

 

Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 21/2016 ze schůze Rady obce 

konané dne 20. 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: 5 členů 

Hosté:  Ing. David Hruška 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 

Kontrola plnění usnesení:  

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 

 

 

Pořad jednání: 

21/1 Faktury 

21/2 Zápis č. 14 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“ 

21/3 Objednávka zpracování dokumentace pro zápis základní školy do školského rejstříku 

21/4 Výběr dodavatele na zpracování "Projektu ZŠ Radonice" 

21/5 Informace starosty obce + různé 

 

21/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 320160004 za spolupráci při 

zabezpečení požární ochrany za období 1-6/2016 Obci Jenštejn ve výši 75.000,- Kč. 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:    0 

 

 

21/2 Zápis č. 14 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“ 

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 14 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“ 

(příloha č. 1).  

 

 

 

 



21/3 Objednávka zpracování dokumentace pro zápis základní školy do školského 

 rejstříku 

Rada obce schvaluje objednávku na administrativní a odborné zpracování dokumentace 

k rozšíření působnosti MŠ Radonice na činnost plně organizované základní školy, včetně 

zápisu do Rejstříku škol a školských zařízení od školního roku 2017/2018 u Mgr. Františka 

Tomáška, Brandýs n.L. (příloha č. 2). 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:    0 

 

 

21/4 Výběr dodavatele na zpracování "Projektu ZŠ Radonice" 

Rada obce obdržela 2 nabídky na zpracování "Projektu ZŠ Radonice":   

1. NESPREKOL s.r.o., Nehvizdy  - nabídková cena 1.943.018,00 Kč včetně DPH, 

2. Ateliér Free 69 s.r.o., Mělník    - nabídková cena 1.982.996,00 Kč včetně DPH. 

Rada obce po rozsáhlé diskusi a vyhodnocení zejména dosavadních zkušeností a referenčních 

staveb vybrala nabídku společnosti Ateliér Free 69 s.r.o., Mělník a pověřuje stavebního 

technika přípravou smlouvy s tímto dodavatelem a jejím předložením radě obce. 

Nabídky jsou k nahlédnutí na obecním úřadu. 

 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    1 

 

 

21/5 Informace starosty obce + různé 

Starosta obce informoval o probíhajících jednáních ohledně plánované výstavby SOKP. 

Uskupení Starostové pro okruh vyvíjí průběžnou aktivitu, aby byla posouzena alternativní 

trasa, mimo jiné byl odeslán dopis Evropské komisi a českým europoslancům se žádostí 

o podporu variantního posouzení tras okruhu a nového posouzení EIA, čeká se na výsledek 

kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 21/2016 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 20. 6. 2016 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

 

A. Bere na vědomí: 

 

Bod 21/2  

- Zápis č. 14 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“.   

Bod 21/5 

- Informace starosty obce + různé.   

 

 

B. Schvaluje: 

Bod 21/1  

- proplacení faktury č. 320160004 za spolupráci při zabezpečení požární ochrany za 

období 1-6/2016 Obci Jenštejn ve výši 75.000,- Kč.   

Bod 21/3 

- objednávku na administrativní a odborné zpracování dokumentace k rozšíření 

působnosti MŠ Radonice na činnost plně organizované základní školy, včetně zápisu 

do Rejstříku škol a školských zařízení od školního roku 2017/2018 u Mgr. Františka 

Tomáška, Brandýs n.L. 

 

 

C. Vybrala: 

Bod 21/4  

- nabídku společnosti Ateliér Free 69 s.r.o., Mělník na zpracování "Projektu ZŠ 

Radonice" za nabídkovou cenu 1.982.996,00 Kč včetně DPH.   

 

 

D. Pověřuje: 

Bod 21/4 

Stavebního technika obce 

- přípravou smlouvy se společností Ateliér Free 69 s.r.o., Mělník na zpracování 

"Projektu ZŠ Radonice" za nabídkovou cenu 1.982.996,00 Kč včetně DPH a jejím 

předložením radě obce.  

 

 

 

 

                             

                              ….……………………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce 

 



                   příloha č. 1 

 



 



 



 



           Příloha č. 2 

 

 


