
 

 

Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 16/2017 ze schůze Rady obce 

konané dne 15. 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:      4 členové  

Omluveni: V. Myslivec 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 

 

Kontrola plnění usnesení:  

Žádné usnesení ke kontrole. 

 

Pořad jednání: 

 

16/1 Účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Radonice 

16/2 Rekonstrukce Kulturního domu Radonice 

16/3 Faktury 

16/4 Základní škola Radonice – 1. etapa 

 

 

16/1 Účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Radonice 

Rada obce na doporučení finančního výboru schvaluje účetní uzávěrku Základní a mateřské 

školy Radonice za rok 2016 (účetní uzávěrka je k nahlédnutí na OÚ). 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

16/2 Rekonstrukce Kulturního domu Radonice 

Rada obce: 

a) konstatuje, že dodavatel, společnost KAZIKO a.s., předal dílo se zpožděním o 3 dny, 

proto mu bude dle znění smlouvy o dílo vyúčtována smluvní pokuta ve výši 150.000,- Kč, 

b) ukládá obecnímu úřadu vystavit příslušnou penalizační fakturu společnosti KAZIKO a.s. 

a provést zápočet proti faktuře dodavatele č. 17FV090, 

c) schvaluje změnový list č. 12 - vícepráce stavby „Stavební úpravy KD Radonice“ ve výši 

433.454,- Kč (příloha č. 1). 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 



16/3 Faktury 

Rada obce:  

a) schvaluje proplacení faktury č. 17FV101 za práce provedené dle změnového listu č. 12 na 

stavbě „Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 433.454,- Kč, 

b) schvaluje proplacení faktury č. 17FV090 za práce v měsíci dubnu 2017 na stavbě 

„Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 2.200.832,- Kč s tím, 

celková částka bude snížena o pozastávku 2 % ve výši 228.696,75 Kč a dále bude oproti 

této faktuře bude proveden jednostranný zápočet smluvního penále ve výši 150.000,- Kč. 

Celková částka k proplacení bude činit 1.822.135,25 Kč. 

c) schvaluje proplacení faktury č. 170180 za dodávku výstroje pro strážníky obecní policie 

společnosti FRANCOUZ s.r.o. ve výši 28.027,- Kč včetně DPH, 

d) schvaluje proplacení faktury č. VF1-0018/2017 za převod ÚP obce Radonice do digitální 

formy společnosti ARI PROJEKT s.r.o. ve výši 91.839,- Kč včetně DPH, 

e) schvaluje proplacení faktury č. 17FV99 za práce provedené na akci „Základní škola 

Radonice – 1.etapa“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 722.984,- Kč včetně DPH, 

f) neschvaluje proplacení faktury č. 2017018 za zpracování projektové dokumentace na akci 

„Základní škola Radonice“ společnosti Atelier free 69 s.r.o. ve výši 638.572,66 Kč včetně 

DPH, a to z důvodu závažných nedostatků a chyb v odevzdaném díle. Rada obce ukládá 

obecnímu úřadu fakturu dodavateli vrátit. 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

16/4 Základní škola Radonice – 1. etapa 

a) starosta obce a stavební technik opakovaně urgovali u společnosti KAZIKO a.s. plnění 

termínů stavby základní školy, 

b) rada obce bere na vědomí Zápis č. 5 a 6 z kontrolního dne stavby „Základní škola 

Radonice – 1. etapa“ (příloha č. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USNESENÍ č. 16/2017 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 15. 5. 2017 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:  

 

A. Bere na vědomí: 

Bod 16/4 a) 

- informaci, že starosta obce a stavební technik opakovaně urgovali u společnosti 

KAZIKO a.s. plnění termínů stavby základní školy. 

Bod 16/4 b) 

- Zápis č. 5 a 6 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“. 

 

 

B. Schvaluje: 

Bod 16/1 

- na doporučení finančního výboru účetní uzávěrku Základní a mateřské školy Radonice 

za rok 2016.   

Bod 16/2 c) 

- změnový list č. 12 - vícepráce stavby „Stavební úpravy KD Radonice“ ve výši 

433.454,- Kč.   

Bod 16/3 a) 

- proplacení faktury č. 17FV101 za práce provedené dle změnového listu č. 12 na stavbě 

„Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 433.454,- Kč.   

Bod 16/3 b) 

- proplacení faktury č. 17FV090 za práce v měsíci dubnu 2017 na stavbě „Stavební 

úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 2.200.832,- Kč s tím, celková 

částka bude snížena o pozastávku 2 % ve výši 228.696,75 Kč a dále bude oproti této 

faktuře bude proveden jednostranný zápočet smluvního penále ve výši 150.000,- Kč. 

Celková částka k proplacení bude činit 1.822.135,25 Kč. 

Bod 16/3 c) 

- proplacení faktury č. 170180 za dodávku výstroje pro strážníky obecní policie 

společnosti FRANCOUZ s.r.o. ve výši 28.027,- Kč včetně DPH. 

Bod 16/3 d) 

- proplacení faktury č. VF1-0018/2017 za převod ÚP obce Radonice do digitální formy 

společnosti ARI PROJEKT s.r.o. ve výši 91.839,- Kč včetně DPH. 

Bod 16/3 e) 

- proplacení faktury č. 17FV99 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 

1.etapa“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 722.984,- Kč včetně DPH.   

 

 

C. Neschvaluje: 

Bod 16/3 f) 

- proplacení faktury č. 2017018 za zpracování projektové dokumentace na akci 

„Základní škola Radonice“ společnosti Atelier free 69 s.r.o. ve výši 638.572,66 Kč 

včetně DPH, a to z důvodu závažných nedostatků a chyb v odevzdaném díle.   

 



D. Konstatuje: 

Bod 16/2 a) 

- že dodavatel, společnost KAZIKO a.s., předala dílo se zpožděním o 3 dny, proto jí 

bude dle znění smlouvy o dílo vyúčtována smluvní pokuta ve výši 150.000,- Kč.  

 

 

E. Ukládá: 

Bod 16/2 b) 

Obecnímu úřadu 

- vystavit příslušnou penalizační fakturu společnosti KAZIKO a.s. a provést zápočet 

proti faktuře dodavatele č. 17FV090. 

Bod 16/3 f) 

Obecnímu úřadu 

- vrátit fakturu č. 2017018 společnosti Atelier free 69 s.r.o. z důvodu závažných 

nedostatků a chyb v odevzdaném díle. 

 

 

 

 

 

                                    

           ….…………….…………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

 



 



 



 



Příloha č. 2 

 



 


