
 

 

Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 8/2017 ze schůze Rady obce 

konané dne 7. 3. 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:      4 členové 

Omluveni: Václav Myslivec 

Hosté:  Mgr. Lenka Kremlíková 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 

 

Kontrola plnění usnesení:  

Žádné usnesení ke kontrole. 

 

Pořad jednání: 

8/1 Faktury 

8/2 Stavební úpravy Kulturního domu Radonice 

8/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice 

8/4 Cenová nabídka na zabezpečení počítačové sítě na OÚ 

8/5 Jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Radonice 

8/6 Informace starosty obce + různé 

 

 

 

8/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury č. 17FV035 za práce provedené v měsíci únoru 2017 na stavbě „Stavební úpravy 

KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 659.572,- Kč, 

b) faktury č. 17FV034 za práce provedené dle změnového listu č. 7 na stavbě „Stavební 

úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 424.971,- Kč, 

c) faktury č. 17007 za konzultace v období 2/2017 Ing. Petru Chmelovi ve výši 41.400,- Kč. 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

 

 



8/2 Stavební úpravy Kulturního domu Radonice 

a) Rada obce bere na vědomí Zápisy č. 45 a 46 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD 

Radonice“ (příloha č. 1). 

b) Rada obce bere na vědomí harmonogram dokončení prací stavby „Stavební úpravy KD 

Radonice“ předložený společností KAZIKO a.s. (příloha č. 2). 

c) Rada obce schvaluje změnový list č. 9 - vícepráce stavby „Stavební úpravy KD Radonice“ 

ve výši 438.230,30 Kč (příloha č. 3).  

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

8/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice 

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za únor 2017 (příloha 

č. 4). 

 

 

8/4 Cenová nabídka na zabezpečení počítačové sítě na OÚ 

Rada obce schvaluje cenovou nabídku na zabezpečení počítačové sítě,  zálohování a upgrade 

LAN předloženou Pavlem Špičkou – Atalo, Mratín ve výši 142.811,- Kč (příloha č. 4). 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

8/5 Jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Radonice 

Jednání rady obce se zúčastnila Mgr. Lenka Kremlíková, která byla výběrovou komisí 

vyhodnocena jako nejvhodnější kandidátka na post ředitelky základní školy a seznámila radu 

obce se svou koncepcí školy. 

Rada obce na základě výsledku konkursu jmenuje ředitelkou ZŠ a MŠ Radonice Mgr. Lenku 

Kremlíkovou, narozenou 20. 6. 1965, s účinností od 15. 3. 2017. 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

8/6 Informace starosty obce + různé 

a) Rada obce pověřuje Ing. Zdeňka Růžičku správou obecního webu.   

b) Starosta obce informoval o přípravách oprav zateplení bytů v Obecním domě Radonice, 

bude se řešit počátkem léta. Základní oprava bude probíhat skrze střechu a pod parapety 

střešních oken izolační injektáží. 

c) Proběhlo jednání s ředitelem společnosti KAZIKO a.s. Bc. Zímou. Ze strany starosty obce 

a stavebního technika obce byly vzneseny připomínky k naplňování původního 

harmonogramu rekonstrukce KD. Ředitelem společnosti KAZIKO a.s. byla slíbena 

náprava.  

d) Byl vznesen dotaz na Státní pozemkový úřad ohledně možnosti převodu pozemku parc. 

č. 188/18 (část budoucí školní zahrady). 

e) Bylo provedeno zametení ulic po zimě.  



USNESENÍ č. 8/2017 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 7. 3. 2017 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:  

 

A. Bere na vědomí: 

Bod 8/2 a) 

- Zápisy č. 45 a 46 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“. 

Bod 8/2 b) 

- harmonogram dokončení prací stavby „Stavební úpravy KD Radonice“ předložený 

společností KAZIKO a.s..   

Bod 8/3 

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za únor 2017.   

Bod 8/6 

- Informace starosty obce + různé 

 

 

B. Schvaluje: 

Bod 8/1 a) 

- proplacení faktury č. 17FV035 za práce provedené v měsíci únoru 2017 na stavbě 

„Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 659.572,- Kč.   

Bod 8/1 b) 

- proplacení faktury č. 17FV034 za práce provedené dle změnového listu č. 7 na stavbě 

„Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 424.971,- Kč.   

Bod 8/1 c) 

- proplacení faktury č. 17007 za konzultace v období 2/2017 Ing. Petru Chmelovi ve 

výši 41.400,- Kč.   

Bod 8/2 c) 

- změnový list č. 9 - vícepráce stavby „Stavební úpravy KD Radonice“ ve výši 

438.230,30 Kč.   

Bod 8/4 

- cenovou nabídku na zabezpečení počítačové sítě, zálohování a upgrade LAN 

předloženou Pavlem Špičkou – Atalo, Mratín ve výši 142.811,- Kč.   

 

 

C. Jmenuje: 

Bod 8/5 

- na základě výsledku konkursu ředitelkou ZŠ a MŠ Radonice Mgr. Lenku 

Kremlíkovou, narozenou 20. 6. 1965, s účinností od 15. 3. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Pověřuje: 

Bod 8/6 a) 

- správou obecního webu. 

 

 

 

                                    

           ….…………….…………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce 

 

 

 


