
 

 

Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 22/2016 ze schůze Rady obce 

konané dne 27. 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 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 21/4 Připravit smlouvu 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 předložit radě 

obce (stavební technik), splněno  

 

Pořad jednání: 

22/1 Faktury 

22/2 Stavební úpravy KD Radonice 

22/3 Smlouvy o dílo 

22/4 Informace starosty obce + různé 

 

 

22/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 16FV124 za práce provedené na akci 

„Stavební úpravy KD Radonice“ dle změnového listu č. 2 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 

66.688,- Kč. 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

22/2 Stavební úpravy KD Radonice 

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 15 a č. 16 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD 

Radonice“ (příloha č. 1).  

 



b) Rada obce schvaluje změnový list č. 2 (vícepráce) stavby „Stavební úpravy KD Radonice“ 

(příloha č. 2).  

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

22/3 Smlouvy o dílo 

a) Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby "Manipulační plochy 

v ulici Příčná" se společností KAZIKO, a.s. za cenu 41.193,- Kč včetně DPH (příloha č. 3 

- smlouva bude zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy). 

b) Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

a projektovou činnost pro stavbu "Základní školy Radonice" se společností Ateliér Free 

69 s.r.o., Mělník za cenu 1.982.996,- Kč včetně DPH (příloha č. 4 - smlouva bude 

zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy). 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

22/4 Informace starosty obce + různé 

a) Proběhlo jednání se společností Bayeta k předání lokality v ulici Na svahu. Starosta 

informoval zástupce investora, že podmínkou převzetí do majetku obce je řádné 

dokončení veškeré infrastruktury do udržovatelného stavu a úklid deponie stavební suti na 

sousedním pozemku.   

b) Společnost Okna Macek dne 28. 6. 2016 ukončuje působení v obci. 

c) Dne 11. 7. 2016 by mělo proběhnout jednání starosty obce a středočeského hejtmana 

u náměstkyně MŠMT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USNESENÍ č. 22/2016 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 27. 6. 2016 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

 

A. Bere na vědomí: 

 

Bod 22/2 a)  

- Zápis č. 15 a č. 16 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“.   

Bod 22/4 

- Informace starosty obce + různé.   

 

 

B. Schvaluje: 

Bod 22/1  

- proplacení faktury č. 16FV124 za práce provedené na akci „Stavební úpravy KD 

Radonice“ dle změnového listu č. 2 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 66.688,- Kč.   

Bod 22/2 b) 

- změnový list č. 2 (vícepráce) stavby „Stavební úpravy KD Radonice“. 

Bod 22/3 a)  

- uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby "Manipulační plochy v ulici Příčná" se 

společností KAZIKO, a.s. za cenu 41.193,- Kč včetně DPH.   

Bod 22/3 b)  

- uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a projektovou činnost 

pro stavbu "Základní školy Radonice" se společností Ateliér Free 69 s.r.o., Mělník za 

cenu 1.982.996,- Kč včetně DPH. 

 

 

 

 

 

 

                             

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

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce 

 

 

 

 



                  příloha č. 1  

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



                  příloha č. 2 

 

 



 


