Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 21/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 26. 6. 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:
Ing. Zdeněk Růžička
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 20/4 c) zajistit vyvěšení Provozního řádu multifunkčního hřiště na webových stránkách
obce a na oplocení hřiště (obecní úřad), splněno
Pořad jednání:
21/1
21/2
21/3

Faktury
Základní škola Radonice – 1. etapa
Informace starosty obce + různé

21/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 17FV158 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa“ dle
změnového listu č. 1 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 874.601,- Kč včetně DPH,
b) faktury č. 5209046053 za pojištění živelní, pro případ odcizení a vandalismu společnosti
Pojišťovací makléřství INPOL a.s. ve výši 67.034,- Kč.
Hlasování:
Pro: 4

21/2

Proti:

0

Základní škola Radonice – 1. etapa

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 12 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice
– 1. etapa“ (příloha č. 1).
b) Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce a stavebního technika o přetrvávajících
problémech v organizaci práce společnosti KAZIKO a dodržování schváleného

harmonogramu stavby. Vedení společnosti KAZIKO bylo opakovaně urgováno o sjednání
nápravy. Předseda představenstva společnosti KAZIKO a.s. pan Zima byl vyzván
k prohlídce stavby dne 23. 6. 2017, k pravidelné účasti na kontrolních dnech, jakož
i účasti na dnešním jednání rady obce. Všechna tato jednání pan Zima odmítl s tím, že
termín dokončení bude dodržen.

21/3

Informace starosty obce + různé

a) Rada obce bere na vědomí připomínky ke změně č. 6 ÚP obce Radonice, zaslané Ing.
Honců, a postoupila je společnosti ARI STAVEBNÍ k projednání.

USNESENÍ č. 21/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 26. 6. 2017
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 21/2 a)
- Zápis č. 12 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“.
Bod 21/2 b)
- informaci starosty obce a stavebního technika o přetrvávajících problémech
v organizaci práce společnosti KAZIKO a dodržování schváleného harmonogramu
stavby. Vedení společnosti KAZIKO bylo opakovaně urgováno o sjednání nápravy.
Předseda představenstva společnosti KAZIKO a.s. pan Zima byl vyzván k prohlídce
stavby dne 23. 6. 2017, k pravidelné účasti na kontrolních dnech, jakož i účasti na
dnešním jednání rady obce. Všechna tato jednání pan Zima odmítl s tím, že termín
dokončení bude dodržen.
Bod 21/3
- Informace starosty obce + různé

B. Schvaluje:
Bod 21/1 a)
- proplacení faktury č. 17FV158 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice –
1.etapa“ dle změnového listu č. 1 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 874.601,- Kč
včetně DPH.
Bod 21/1 b)
- proplacení faktury č. 5209046053 za pojištění živelní, pro případ odcizení
a vandalismu společnosti Pojišťovací makléřství INPOL a.s. ve výši 67.034,- Kč.

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

Příloha č. 1

