Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 17/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 29. 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:
Jan Stypola
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 16/2 b) vystavit příslušnou penalizační fakturu společnosti KAZIKO a.s. a provést
zápočet proti faktuře dodavatele č. 17FV090 (obecní úřad), splněno
RO 16/3 f) vrátit fakturu č. 2017018 společnosti Atelier free 69 s.r.o. z důvodu závažných
nedostatků a chyb v odevzdaném díle (obecní úřad), splněno
Pořad jednání:
17/1
17/2
17/3
17/4
17/5

Faktury
Základní škola Radonice – 1. etapa
Stavební komise
Jednání zastupitelstva obce
Informace starosty obce + různé

17/1

Faktury

Rada obce:
a) schvaluje proplacení faktury č. 201704 za práce provedené na oplocení a zahradních
zídkách u Kulturního domu Radonice firmě Leoš Tvrdý ve výši 79.036,- Kč včetně DPH,
b) schvaluje proplacení zálohové faktury č. 503 za dodávku a montáž internetu do
Kulturního domu Radonice společnosti JR-NET s.r.o. ve výši 30.011,- Kč.
Hlasování:
Pro: 4

17/2

Proti:

0

Základní škola Radonice – 1. etapa

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 7 a 8 z kontrolního dne stavby „Základní škola
Radonice – 1. etapa“ (příloha č. 1).

b) Starosta obce a stavební technik informovali o opakované urgenci ze strany obce
k dodržování stanovených milníků a kvality práce u zhotovitele, proběhlo několik jednání
s vedením společnosti KAZIKO a.s., kterým byla přislíbena náprava.
c) Zhotovitel požaduje posun 1. milníku (dokončení základní desky) o dalších 10 dní, tj. na
termín 15. 6. 2017 z důvodu objektivních skutečností a chyb v projektu (větší kubatura
zemních prací a betonáží, chyby v projektu armatury) rada obce akceptuje posunutí
1. milníku do 12. 6. 2017 včetně.
d) Zhotovitel požaduje posunutí 2. milníku (dokončení stropů 1.NP a schodiště) o 10 dnů.
Rada obce akceptuje posunutí 2. milníku, z důvodu posunutí předchozího milníku, ale
pouze o 7 dní, tj. do 7. 8. 2017 včetně.
e) Rada obce schvaluje změnový list č. 1 - vícepráce (zemní práce a základy) stavby
„Základní škola Radonice – 1. etapa“ ve výši 1.012.001,- Kč (příloha č. 2).
Hlasování:
Pro: 4

17/3

Proti:

0

Stavební komise

Rada obce:
a) bere na vědomí rezignaci pana Pavla Pfeffera a pana Ivo Hermana na členy stavební
komise,
b) jmenuje novými členy stavební komise pana Michala Matouška a pana Petra Janíka.
Hlasování:
Pro: 4

17/4

Proti:

0

Jednání zastupitelstva obce

Příští jednání zastupitelstva obce se bude konat ve středu 7. 6. 2017 od 19.00 hodin
v Obecním domě Radonice.
Na programu bude:
a) závěrečný účet,
b) motivační program.

17/5

Informace starosty obce + různé

a) Bylo vydáno rozhodnutí o změně katastrálních hranic (jedná se o přičlenění parcel, na
kterých se nachází RPA) do katastrálního území Radonice u Prahy.
b) Byla provedena oprava průjezdní komunikace obcí (ulice Ligasova a Pavlova).
c) Starostou obce byla udělena výtka pracovníkům údržby obce z důvodu nedostatečné
kvality a objemu prací. Z důvodu dlouhodobé nemoci pana Marečka byl do trvalého
pracovního poměru přijat pan Roman Pecka.
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

USNESENÍ č. 17/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 29. 5. 2017
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 17/2 a)
- Zápis č. 7 a 8 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“.
Bod 17/2 b)
- informaci, že starosty obce a stavebního technik o opakované urgenci ze strany obce
k dodržování stanovených milníků a kvality práce u zhotovitele stavby „Základní škola
Radonice – 1. etapa“ a o tom, že proběhlo několik jednání s vedením společnosti
KAZIKO a.s., kterým byla přislíbena náprava.
Bod 17/3 a)
- rezignaci pana Pavla Pfeffera a pana Ivo Hermana na členy stavební komise.
Bod 17/4
- Informaci o konání zastupitelstva obce.
Bod 17/5
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 17/1 a)
- proplacení faktury č. 201704 za práce provedené na oplocení a zahradních zídkách u
Kulturního domu Radonice firmě Leoš Tvrdý ve výši 79.036,- Kč včetně DPH.
Bod 17/1 b)
- proplacení zálohové faktury č. 503 za dodávku a montáž internetu do Kulturního domu
Radonice společnosti JR-NET s.r.o. ve výši 30.011,- Kč.
Bod 17/2 e)
- změnový list č. 1 - vícepráce (zemní práce a základy) stavby „Základní škola Radonice
– 1. etapa“ ve výši 1.012.001,- Kč.

C. Akceptuje:
Bod 17/2 c)
- z důvodu objektivních skutečností a chyb v projektu stavby „Základní škola Radonice
– 1. etapa“ žádost zhotovitele stavby o posunutí 1. milníku do 12. 6. 2017 včetně.
Bod 17/2 d)
-

z důvodu posunutí předchozího milníku stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“
žádost zhotovitele stavby o posunutí 2. milníku, ale pouze o 7 dní, tj. do 7. 8. 2017
včetně.

D. Jmenuje:
Bod 17/3 b)
- novými členy stavební komise pana Michala Matouška a pana Petra Janíka.

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

Příloha č. 1

Příloha č. 2

