Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 2/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 9. 1. 2017 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:
3 členové
Omluveni:
Jan Stypola, Ing. Zdeněk Růžička
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 40/10 Připravit do 31. 12. 2016 smlouvu o dílo se společností TN Interiér spol. s r.o.,
Měšice na vnitřní vybavení Kulturního domu Radonice (stavební technik obce), splněno
RO 1/4 Zahájit jednání o uzavření smlouvy na pronájem Kulturního domu Radonice s paní
Veronikou Ferencovou (starosta obce a předseda finančního výboru Ing. Růžička),
splněno

Pořad jednání:
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7

Faktury
Stavební úpravy KD Radonice
Smlouva o zajištění představení
Plán akcí kulturní komise na rok 2017
Vyjádření k žádosti o opravu komunikací
Ceník vodného a stočného pro rok 2017
Informace starosty obce + různé

2/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 160100893 za čištění vozovek a opravu místních komunikací technologií turbo
společnosti ASK s.r.o. Mladá Boleslav ve výši 40.752,80 Kč,
b) faktury č. 169FV305 za práce provedené dle změnového listu č. 6 na stavbě „Stavební
úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 82.004,- Kč,

1

c) faktury č. 169FV306 za práce provedené v měsíci prosinci 2016 na stavbě „Stavební
úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 989.926,- Kč.
Hlasování:
Pro: 3

2/2

Proti:

0

Stavební úpravy KD Radonice

a) Rada obce schvaluje změnový list č. 7 (vícepráce – sádrokartonové a akustické podhledy,
které nebyly v původní projektové dokumentaci) stavby „Stavební úpravy KD Radonice“
ve výši 424.971,01 Kč (příloha č. 1).
b) Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 048-014-15 se
společností KAZIKO a.s., kterým se prodlužuje termín dokončení díla (Stavební úpravy
Kulturního domu Radonice) do 18. 4. 2017 (příloha č. 2 – smlouva bude zveřejněna na
stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).
c) Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 206/2017 se společností TN Interier spol.
s r.o. Měšice na dodávku interiérového vybavení Kulturního domu Radonice za cenu
810.709,60 Kč bez DPH (příloha č. 3 – smlouva bude zveřejněna na stránkách obce
v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).
Hlasování:
Pro: 3

2/3

Proti:

0

Smlouva o zajištění představení

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zajištění divadelního představení „Velký holky
nepláčou“ dne 23. 4. 2017 s Rozálií Víznerovou – Agentura Familie za cenu 30.000,- Kč +
21 % DPH (příloha č. 4 – smlouva bude zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky,
rozpočet, smlouvy).
Hlasování:
Pro: 3

2/4

Proti:

0

Plán akcí kulturní komise na rok 2017

Rada obce bere na vědomí Plán akcí kulturní komise na rok 2017 (příloha č. 5).

2/5

Vyjádření k žádosti o opravu komunikací

Rada obce bere na vědomí odpověď KSÚS Středočeského kraje na žádost o opravy krajských
komunikací ze dne 14. 12. 2016 (příloha č. 6).
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Ceník vodného a stočného pro rok 2017

Rada obce bere na vědomí Ceník vodného a stočného pro rok 2017 předložení společností
PVK a.s. (navýšení o 0,81 % - příloha č. 7).
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Informace starosty obce + různé

a) Základní škola – probíhá finalizace prováděcí dokumentace.
b) Ptačí chřipka – Rada obce projednala nařízení Státní veterinární správy o mimořádných
veterinárních opatřeních k zamezení šíření ptačí chřipky (příloha č. 8). Dle nařízení se
obec Radonice nachází v prostoru dozoru, a proto rada obce ukládá obecnímu úřadu:
1. Zveřejnit nařízení Státní veterinární správy na úřední desce do 10. 1. 2017.
2. Provést soupis komerčních chovů drůbeže do 10. 1. 2017 a zaslat na KVS ihned.
3. Vyčlenit v prostoru před obecním úřadem jednu plastovou nádobu pro případné
uložení uhynulých ptáků a označit ji nápisem „VŽP 2. kategorie – Není určeno ke
krmení zvířat“ a o umístění této nádoby informovat na úřední desce a místním
rozhlasem do 10. 1. 2017.
Hlasování:
Pro: 3

Proti:

0
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USNESENÍ č. 2/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 9. 1. 2017
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 2/4
- Plán akcí kulturní komise na rok 2017.
Bod 2/5
- odpověď KSÚS Středočeského kraje na žádost o opravy krajských komunikací ze dne
14. 12. 2016.
Bod 2/6
- Zápis Ceník vodného a stočného pro rok 2017 předložení společností PVK a.s.
Bod 2/7
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 2/1 a)
- proplacení faktury č. 160100893 za čištění vozovek a opravu místních komunikací
technologií turbo společnosti ASK s.r.o. Mladá Boleslav ve výši 40.752,80 Kč.
Bod 2/1 b)
- proplacení faktury č. 169FV305 za práce provedené dle změnového listu č. 6 na stavbě
„Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 82.004,- Kč.
Bod 2/1 c)
- proplacení faktury č. 169FV306 za práce provedené v měsíci prosinci 2016 na stavbě
„Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 989.926,- Kč.
Bod 2/2 a)
- změnový list č. 7 (vícepráce – sádrokartonové a akustické podhledy, které nebyly
v původní projektové dokumentaci) stavby „Stavební úpravy KD Radonice“ ve výši
424.971,01 Kč.
Bod 2/2 b)
- uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 048-014-15 se společností KAZIKO a.s.,
kterým se prodlužuje termín dokončení díla (Stavební úpravy Kulturního domu
Radonice) do 18. 4. 2017.
Bod 2/2 c)
- uzavření Smlouvy o dílo č. 206/2017 se společností TN Interier spol. s r.o. Měšice na
dodávku interiérového vybavení Kulturního domu Radonice za cenu 810.709,60 Kč
bez DPH.
Bod 2/3
- uzavření smlouvy o zajištění divadelního představení „Velký holky nepláčou“ dne
23. 4. 2017 s Rozálií Víznerovou – Agentura Familie za cenu 30.000,- Kč + 21 %
DPH.
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C. Ukládá:
Bod 2/7 b)
Obecnímu úřadu
1. Zveřejnit nařízení Státní veterinární správy na úřední desce do 10. 1. 2017.
2. Provést soupis komerčních chovů drůbeže do 10. 1. 2017 a zaslat na KVS ihned.
3. Vyčlenit v prostoru před obecním úřadem jednu plastovou nádobu pro případné
uložení uhynulých ptáků a označit ji nápisem „VŽP 2. kategorie – Není určeno ke
krmení zvířat“ a o umístění této nádoby informovat na úřední desce a místním
rozhlasem do 10. 1. 2017.

….…………….……………………
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce
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příloha č. 8
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