Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 15/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 9. 5. 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:
5 členů
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
Žádné usnesení ke kontrole.

Pořad jednání:
15/1
15/2
15/3
15/4
15/5
15/6

Faktury
Základní škola Radonice – 1. etapa
Smlouva o pronájmu budovy kulturního domu
Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice
Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací – „Komunikace a inženýrské sítě
v ulici Krátká“ a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“
Informace starosty obce + různé

15/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 17FV091 za práce provedené dle změnového listu č. 11 na stavbě „Stavební
úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 125.343,- Kč,
b) faktury č. 4020028922 za dodávku a instalaci počítače Pavlu Špičkovi, Mratín ve výši
36.767,- Kč včetně DPH,
c) faktury č. 17012 za konzultace v období 4/2017 Ing. Petru Chmelovi ve výši 54.630,- Kč,
d) faktury č. 7/17 za pořízení Změny č. 4 ÚP obce Radonice Ing. Jindřichu Juklovi ve výši
80.000,- Kč,
e) faktury č. 8/17 za pořízení Změny č. 5 ÚP obce Radonice Ing. Jindřichu Juklovi ve výši
28.000,- Kč,

f) faktury č. 2017036 za dodávku vybavení KD Radonice (část 1) společnosti TN Interiér
spol. s r.o. ve výši 219.225,- Kč bez DPH,
g) faktury č. 2017037 za dodávku vybavení KD Radonice (část 2) společnosti TN Interiér
spol. s r.o. ve výši 750.937,- Kč včetně DPH,
h) faktury č. DH170423 za divadelní představení Velký holky nepláčou Agentuře Familie –
Rozálie Víznerové ve výši 38.115,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 5

15/2

Proti:

0

Základní škola Radonice – 1. etapa

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 4 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice –
1. etapa“ (příloha č. 1). Starosta obce informoval o tom, že vedení společnosti KAZIKO a.s.
bylo opakovaně urgováno ohledně pomalého průběhu stavebních prací.

15/3

Smlouva o pronájmu budovy kulturního domu

Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Veronikou Ferencovou na pronájem
budovy Kulturního domu Radonice (příloha č. 2 – smlouva bude zveřejněna na stránkách
obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy)
Hlasování:
Pro: 5

15/4

Proti:

0

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc duben 2017
(příloha č. 3).

15/5

Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací – „Komunikace a inženýrské sítě
v ulici Krátká“ a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“

a) Rada obce obdržela 1 nabídku (z oslovených 5 firem) na zhotovitele stavebních prací
„Komunikace a inženýrské sítě v ulici Krátká“ a „Propojení vodovodu v ulici Příčná
a Spojovací“ a to od společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o. ve výši 7.260.627,- Kč
bez DPH. Rada obce se rozhodla nabídku neakceptovat a rozhodla o opakování
výběrového řízení.
b) Rada obce ukládá stavebnímu technikovi obce oslovit nejméně 5 firem na zhotovitele
stavebních prací „Komunikace a inženýrské sítě v ulici Krátká“ a „Propojení vodovodu
v ulici Příčná a Spojovací“.
Hlasování:
Pro: 5

15/6

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Byla podána žádost na Krajský úřad Středočeského kraje o dotaci na výstavbu základní
školy – je celkem reálná šance ji získat ve výši 4.700.000,- Kč.
b) Rekonstrukce Kulturního domu Radonice – objekt byl řádně zkolaudován a předán
nájemci.
c) Ve středu 10. 5. 2017 proběhne schůzka iniciativy Starostové pro okruh. Starosta
informoval o aktivitách uskupení Starostové pro okruh, čeká se na výsledek kasační
stížnosti u nejvyššího soudu, pokračují aktivity k prosazení regionální varianty SOKP.

USNESENÍ č. 15/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 9. 5. 2017
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 15/2
- Zápis č. 4 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“ a informaci
starosty obce, že vedení společnosti KAZIKO a.s. bylo opakovaně urgováno ohledně
pomalého průběhu stavebních prací.
Bod 15/4
- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc duben 2017.
Bod 15/6
- Informace starosty obce + různé

B. Schvaluje:
Bod 15/1 a)
- proplacení faktury č. 17FV091 za práce provedené dle změnového listu č. 11 na stavbě
„Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 125.343,- Kč.
Bod 15/1 b)
- proplacení faktury č. 4020028922 za dodávku a instalaci počítače Pavlu Špičkovi,
Mratín ve výši 36.767,- Kč včetně DPH.
Bod 15/1 c)
- proplacení faktury č. 17012 za konzultace v období 4/2017 Ing. Petru Chmelovi ve
výši 54.630,- Kč.
Bod 15/1 d)
- proplacení faktury č. 7/17 za pořízení Změny č. 4 ÚP obce Radonice Ing. Jindřichu
Juklovi ve výši 80.000,- Kč.
Bod 15/1 e)
- proplacení faktury č. 8/17 za pořízení Změny č. 5 ÚP obce Radonice Ing. Jindřichu
Juklovi ve výši 28.000,- Kč.
Bod 15/1 f)
- proplacení faktury č. 2017036 za dodávku vybavení KD Radonice (část 1) společnosti
TN Interiér spol. s r.o. ve výši 219.225,- Kč bez DPH.
Bod 15/1 g)
- proplacení faktury č. 2017037 za dodávku vybavení KD Radonice (část 2) společnosti
TN Interiér spol. s r.o. ve výši 750.937,- Kč včetně DPH.
Bod 15/1 h)
- proplacení faktury č. DH170423 za divadelní představení Velký holky nepláčou
Agentuře Familie – Rozálie Víznerové ve výši 38.115,- Kč včetně DPH.

Bod 15/3
- uzavření nájemní smlouvy s paní Veronikou Ferencovou na pronájem budovy
Kulturního domu Radonice.

C. Neakceptuje:
Bod 15/5 a)
- nabídku společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o. ve výši 7.260.627,- Kč bez DPH
na zhotovení stavebních prací „Komunikace a inženýrské sítě v ulici Krátká“
a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“.
D. Ukládá:
Bod 15/5 b)
Stavebnímu technikovi obce
- oslovit nejméně 5 firem na zhotovitele stavebních prací „Komunikace a inženýrské sítě
v ulici Krátká“ a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“.

….…………….……………………
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

Příloha č. 1

Příloha č. 3

