Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 25/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 7. 8. 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 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:
25/1
25/2
25/3

Faktury
Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za červenec 2017
Základní škola Radonice – 1. etapa

25/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 17FV198 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa“
v měsíci červenec 2017 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 1.081.371,- Kč včetně DPH,
b) faktury č. 17021 za konzultace v období 7/2017 Ing. Petru Chmelovi ve výši 24.390,- Kč,
c) faktury č. 4020029760 za dodávku materiálu pro počítačovou síť a switche HP1420-24G
Pavlu Špičkovi, Mratín ve výši 38.970,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 4

25/2

Proti:

0

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za červenec 2017

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za červenec 2017
(příloha č. 1).

25/3

Základní škola Radonice – 1. etapa

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 16 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice
– 1. etapa“ (příloha č. 2).
b) Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu prací na stavbě ZŠ Radonice
a komunikaci s vedením společnosti KAZIKO a.s.
Stavba je oproti harmonogramu i přes opakované osobní a písemné urgence ve skluzu
(příloha č. 3). Ke dnešnímu dni měl být dokončen milník č. 2 (stropy v 1.NP a schodiště)
– tento nebyl splněn, dokončeno cca 20 % betonáží věnců a překladů. Starostou obce
a stavebním technikem byla provedena inventarizace dokončených prací včetně
fotodokumentace (příloha č. 4, 5, 6), která bude zaslána zhotoviteli s opakovanou výzvou
k plnění harmonogramu. Ode dnešního dne bude účtována smluvní pokuta ve výši
10.000,- Kč denně za nedodržení milníku č. 2.
Starosta telefonicky urgoval u ředitele společnosti KAZIKO a.s. pana Zimu zjednání
nápravy a posílení pracovních kapacit a požadoval osobní schůzku přímo na stavbě –
dosud bez odezvy. Pan Zima vyjádřil přesvědčení, že průběh prací je v pořádku.

USNESENÍ č. 25/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 7. 8. 2017
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Schvaluje:
Bod 25/1 a)
- proplacení faktury č. 17FV198 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice –
1.etapa“ v měsíci červenec 2017 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 1.081.371,- Kč
včetně DPH.
Bod 25/1 b)
- proplacení faktury č. 17021 za konzultace v období 7/2017 Ing. Petru Chmelovi ve
výši 24.390,- Kč.
Bod 25/1 c)
- proplacení faktury č. 4020029760 za dodávku materiálu pro počítačovou síť a switche
HP1420-24G Pavlu Špičkovi, Mratín ve výši 38.970,- Kč včetně DPH.

B. Bere na vědomí:
Bod 25/2
- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za červenec 2017.
Bod 25/3 a)
- Zápis č. 16 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“.
Bod 25/3 b)
- informaci starosty obce o průběhu prací na stavbě ZŠ Radonice a komunikaci
s vedením společnosti KAZIKO a.s.
Ode dnešního dne bude účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč denně za
nedodržení milníku č. 2.

….…………….……………………
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce
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Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

