
 

 

Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 12/2017 ze schůze Rady obce 

konané dne 3. 4. 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: Jan Stypola 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 

 

Kontrola plnění usnesení:  

Žádné usnesení ke kontrole. 

 

Pořad jednání: 

 

12/1 Faktury 

12/2 Stavební úpravy Kulturního domu Radonice 

12/3 Žádost TJ Slavia Radonice  

12/4 Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací – Komunikace a inženýrské sítě  

 v ulici Krátká a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“ 

12/5 Informace starosty obce + různé 

 

 

12/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury č. VF1-0016/2017 za III. etapu Změny č. 5 ÚP obce Radonice společnosti ARI 

PROJEKT s.r.o. ve výši 58.080,- Kč včetně DPH, 

b) faktury č. VF1-0015/2017 za III. etapu Změny č. 4 ÚP obce Radonice společnosti ARI 

PROJEKT s.r.o. ve výši 60.500,- Kč včetně DPH, 

c) faktury č. 17FV060 za práce provedené v měsíci březnu 2017 na stavbě „Stavební úpravy 

KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 1.365.656,- Kč, 

d) faktury č. 17FV062 za práce provedené dle změnového listu č. 10 na stavbě „Stavební 

úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 105.501,- Kč, 

e) faktury č. 17FV061 za práce provedené dle změnového listu č. 9 na stavbě „Stavební 

úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 438.231,- Kč. 



f) faktury č. 17009 za konzultace v období 3/2017 Ing. Petru Chmelovi ve výši 48.600,- Kč. 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

12/2 Stavební úpravy Kulturního domu Radonice 

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 50 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“ 

(příloha č. 1). 

b) Starosta obce informoval radu obce o provedené urgenci společnosti KAZIKO a.s. 

ohledně skluzu dokončovacích prací na rekonstrukci kulturního domu.  

 

 

12/3 Žádost TJ Slavia Radonice  

Rada obce schvaluje proplacení příspěvku na činnost TJ Slavia Radonice ve výši 350.000,- 

Kč, dle schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

12/4 Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací – Komunikace a inženýrské sítě  

 v ulici Krátká a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“ 

Rada obce vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací na akci „Komunikace 

a inženýrské sítě pro obytnou zástavbu v ulici Krátká“ (původní pozemek p.č. 205/9) 

a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“. Rada obce ukládá stavebnímu technikovi 

obce oslovit s poptávkou minimálně 5 firem, termín odevzdání nabídek se stanovuje 24. 4. 

2017 do 15.00 hodin.  

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

12/5 Informace starosty obce + různé 

a) Starosta obce informoval o schůzce starosty a ředitelky ZŠ a MŠ s rodiči. Účast byla cca 

25 rodičů, byly vysvětleny záležitosti ohledně zápisu, zahájení činnosti a dalšího 

fungování ZŠ.  

b) Výstavba ZŠ 

 Byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby společností KAZIKO a.s., bylo předáno 

staveniště a tento týden budou zahájeny práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 12/2017 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 3. 4. 2017 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:  

 

A. Bere na vědomí: 

Bod 12/2 a) 

- Zápis č. 50 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“. 

Bod 12/2 b) 

- informaci starosty obce o provedené urgenci společnosti KAZIKO a.s. ohledně skluzu 

dokončovacích prací na rekonstrukci kulturního domu. 

Bod 12/5 

- Informace starosty obce + různé 

 

 

B. Schvaluje: 

Bod 12/1 a) 

- proplacení faktury č. VF1-0016/2017 za III. etapu Změny č. 5 ÚP obce Radonice 

společnosti ARI PROJEKT s.r.o. ve výši 58.080,- Kč včetně DPH.   

Bod 12/1 b) 

- proplacení faktury č. VF1-0015/2017 za III. etapu Změny č. 4 ÚP obce Radonice 

společnosti ARI PROJEKT s.r.o. ve výši 60.500,- Kč včetně DPH.   

Bod 12/1 c) 

- proplacení faktury č. 17FV060 za práce provedené v měsíci březnu 2017 na stavbě 

„Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 1.365.656,- Kč.   

Bod 12/1 d) 

- proplacení faktury č. 17FV062 za práce provedené dle změnového listu č. 10 na stavbě 

„Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 105.501,- Kč. 

Bod 12/1 e) 

- proplacení faktury č. 17FV061 za práce provedené dle změnového listu č. 9 na stavbě 

„Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 438.231,- Kč. 

Bod 12/1 f) 

- proplacení faktury č. 17009 za konzultace v období 3/2017 Ing. Petru Chmelovi ve 

výši 48.600,- Kč. 

Bod 12/3 

- proplacení příspěvku na činnost TJ Slavia Radonice ve výši 350.000,- Kč, dle 

schváleného rozpočtu na rok 2017.   

 

 

C. Vyhlašuje: 

Bod 12/4 

- výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací na akci „Komunikace a inženýrské sítě 

pro obytnou zástavbu v ulici Krátká“ (původní pozemek p.č. 205/9) a „Propojení 

vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“.   

 



D. Ukládá: 

Bod 12/4 

Stavebnímu technikovi obce 

- oslovit s poptávkou na zhotovitele stavebních prací na akci „Komunikace a inženýrské 

sítě pro obytnou zástavbu v ulici Krátká“ (původní pozemek p.č. 205/9) a „Propojení 

vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“ minimálně 5 firem.  Termín odevzdání nabídek 

se stanovuje 24. 4. 2017 do 15.00 hodin. 

 

 

 

 

                                    

           ….…………….…………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  příloha č. 1 

 

 



 



 



 


