
 

 

Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 24/2017 ze schůze Rady obce 

konané dne 31. 7. 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  

Omluven: Jan Stypola 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 

 

Kontrola plnění usnesení:  

RO 23/2 b) oslovit nejméně 3 firmy s poptávkou na zhotovitele stavebních prací „Komunikace 

a inženýrské sítě v ulici Krátká“ a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“, realizuje 

se 

 

Pořad jednání: 

 

24/1  Faktury 

24/2 Základní škola Radonice – 1. etapa 

24/3 Smlouva o zřízení věcného břemene 

24/4 Stanovisko právního zástupce k žalobě  

 

 

24/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury č. 17FV196 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa“ dle 

změnového listu č. 1 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 125.406,- Kč včetně DPH, 

b) faktury č. 17FV197 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa“ dle 

změnového listu č. 2 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 402.092,- Kč včetně DPH. 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

 

 

 

 



24/2 Základní škola Radonice – 1. etapa 

 

a) Rada obce schvaluje upřesnění změnového listu č. 1 (schváleného radou obce dne 29. 5. 

2017, bod 17/2 e) ve výši 1.012.001,- Kč bez DPH) stavby „Základní škola Radonice – 

1. etapa“ dle skutečnosti ve výši 880.298,-Kč bez DPH (příloha č. 1). 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

b) Rada obce schvaluje změnový list č. 2 - vícepráce (zemní práce + odvoz zeminy + přípojka 

elektro) stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“ ve výši 1.813.436,- Kč bez DPH 

(příloha č. 2).  

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0  

 

Na jednání rady obce přišel pan Jan Stypola. 

  

c) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 14 a č. 15 z kontrolního dne stavby „Základní škola 

Radonice – 1. etapa“ (příloha č. 3).  

 

d) Rada obce projednala žádost společnosti KAZIKO a.s. o změnu termínu realizace uzlových 

bodů (příloha č. 4). Rada obce s posunem termínu milníků vyslovuje nesouhlas a schválila 

písemnou odpověď společnosti KAZIKO a.s. (příloha č. 5).   

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:    0  

 

 

24/3 Smlouva o zřízení věcného břemene 

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

6005973/VB/001 „Radonice, V Uličce, náprava uložení kNN“ se společností ČEZ Distribuce, 

a.s. (příloha č. 6 – smlouva bude zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, 

smlouvy). 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:    0 

 

24/4 Stanovisko právního zástupce k žalobě 

Rada obce bere na vědomí vyjádření právního zástupce JUDr. Máši k žalobě společnosti 

GREEN PROJECT, s.r.o. o zaplacení částky 3.051.078,80 Kč (příloha č. 7). 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 24/2017 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 31. 7. 2017 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:  

 

A. Schvaluje: 

Bod 24/1 a) 

- proplacení faktury č. 17FV196 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 

1.etapa“ dle změnového listu č. 1 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 125.406,- Kč včetně 

DPH.   

Bod 24/1 b) 

- proplacení faktury č. 17FV197 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 

1.etapa“ dle změnového listu č. 2 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 402.092,- Kč včetně 

DPH.   

Bod 24/2 a) 

- upřesnění změnového listu č. 1 (schváleného radou obce dne 29. 5. 2017, bod 17/2 e) ve 

výši 1.012.001,- Kč bez DPH) stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“ dle 

skutečnosti ve výši 880.298,-Kč bez DPH.   

Bod 24/2 b) 

- změnový list č. 2 - vícepráce (zemní práce + odvoz zeminy + přípojka elektro) stavby 

„Základní škola Radonice – 1. etapa“ ve výši 1.813.436,- Kč bez DPH.   

Bod 24/2 d) 

- písemnou odpověď společnosti KAZIKO a.s. na žádost o změnu termínu realizace 

uzlových bodů stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“.   

Bod 24/3 

- uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6005973/VB/001 

„Radonice, V Uličce, náprava uložení kNN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

B. Bere na vědomí: 

Bod 24/2 c) 

- Zápis č. 14 a č. 15 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“. 

Bod 24/4 

- vyjádření právního zástupce JUDr. Máši k žalobě společnosti GREEN PROJECT, s.r.o. 

o zaplacení částky 3.051.078,80 Kč. 

 

C. Vyslovuje nesouhlas: 

Bod 24/2 d) 

- s posunem termínu milníků stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“. 

 

 

 
 

                                    

           ….…………….…………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce 



           příloha č. 1  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



           příloha č. 2 
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           příloha č. 4 

 

 



           příloha č. 5 

 

 



          příloha č. 7 

 

 



 



 

 

 



 


