Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 26/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 22 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 17.00 hodin.
Přítomno:
5 členů
Hosté:
paní Salačová, pan Zima, pan Živný, pan Štěpán
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:
26/1
26/2
26/3
26/4

Faktury
Zpráva o činnosti Kulturního centra Radonice
Základní škola Radonice – 1. etapa
Informace starosty obce + různé

26/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 17FV00063 za odvoz kontejnerů na
velkoobjemový odpad za období 1. 4. – 19. 8. 2017 společnosti Stanislav Neuman s.r.o. ve výši
132.495,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 5

26/2

Proti:

0

Zpráva o činnosti Kulturního centra Radonice

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Kulturního centra Radonice za 2. čtvrtletí 2017
(příloha č. 1).

26/3

Základní škola Radonice – 1. etapa

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 17, č. 18 a č. 19 z kontrolního dne stavby „Základní
škola Radonice – 1. etapa“ (příloha č. 2).
b) Starosta obce informoval radu obce o průběhu prací na stavbě ZŠ – pokračuje skluz, byly
zaslány opakované urgence zhotoviteli a svolán mimořádný kontrolní den, na který se
zástupce zhotovitele nedostavil. Zhotovitel byl vyzván k dodání některých dokumentů
podle smlouvy o dílo (příloha č. 3) – požadavky byly splněny pouze v minimální míře
(příloha č. 4).
c) Rada obce provedla prohlídku stavby ZŠ a konstatovala závady v kvalitě uváděné
v zápisech z KD, nepořádek na stavbě, skluz v průběhu prací oproti harmonogramu.
Následně proběhlo jednání se společností KAZIKO a.s. Na jednání se dostavili zástupci
společnosti KAZIKO a.s. pan Zima, paní Salačová, pan Živný a pan Štěpán. Členové rady
očekávali zástupce zhotovitele na oznámeném místě jednání, t.j. na stavbě v 18.00 hodin,
kam se však zástupci zhotovitele odmítli dostavit. Jednání bylo zahájeno v 18.20 hodin
v kanceláři OÚ. Starosta konstatoval situaci na stavbě.
Rada po prohlídce stavby konstatuje, že:
1. Na stavbě nebyl přítomen stavbyvedoucí, pouze externí mistr pan Vondra, a to zjevně
pod vlivem alkoholu.
2. Na stavbě je výrazný nepořádek a zřetelná absence jakéhokoliv opatření BOZP (přilby,
zábradlí, odpad na podlahách).
3. Kvalita prací je zcela nevyhovující (rozpraskané zdivo, chybějící malta ve spárách,
křivé betony věnců pod panely a další závady uváděné v zápisech z KD.
4. Milník dokončení 1. NP 7. 8. 2017 nebyl dodržen, ke dnešnímu dni chybí položit cca
40 % panelů, položené panely nejsou zality betonem, chybí druhé rameno schodiště.
5. Neprobíhají práce podle schválených změnových listů (odvoz zeminy).
6. Nebyl dodán nábytek slíbený dne 17. 5. 2017 k dodání 15. 8. 2017. Dle zjištění ředitelky
ZŠ byl objednán teprve 16. 8. 2017 s tím, že dodávka bude až v měsíci září.
7. Stavební deník není řádně veden, poslední zápis zhotovitele byl proveden 11. 8. 2017 –
to je v naprostém rozporu se smlouvou o dílo.
8. Zhotovitel ani po písemné urgenci nedoložil doklady o kvalifikaci pracovníků dle
smlouvy o dílo článek VIII.6.
9. Zhotovitel nevede seznam pracovníků, včetně pracovníků subdodavatelů přítomných na
stavbě dle obchodních podmínek článek VI.6.
10. Zhotovitel evidentně zadává dílo nebo jeho části subdodavatelům bez písemného
souhlasu objednavatele, což je v rozporu s články VIII/13 a VI.2 obchodních podmínek.
11. Zhotovitel nevede pomocný deník pro vícepráce.
Rada obce konstatuje, že zhotovitel hrubě porušuje smlouvu o dílo a vyslovuje maximální
znepokojení se způsobem provádění jak stavebních prací, tak i komunikace ze strany
zhotovitele.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

Diskuse:
Členové rady V. Myslivec, ing. Růžička a J. Stypola konstatovali problémy s kvalitou práce,
BOZP a zejména s dodržováním termínů, apelovali na zástupce spol. KAZIKO, aby řádně plnili
smlouvu.

Starosta obce dále na zástupce spol. KAZIKO p. Zimu vznesl následující dotazy a obdržel od
něho uvedené odpovědi:
- dotaz: kdo je stavbyvedoucí?
- odpověď: p. Štěpán
- dotaz: jaké jsou pozice pánů Vondry a Koláře?
- odpověď: mistři
- dotaz: kdo vede stavební deník
- odpověď: p. Štěpán
- dotaz: jaká je pracovní doba na stavbě?
- odpověď: 7.00 – 17.30 hodin
Dále starosta konstatoval, že dosud nebyly dodány doklady o kvalifikaci pracovníků a žádost
o povolení činnosti subdodavatelů. Dle vyjádření p. Salačové spol. KAZIKO obojí dodá.
- odpověď: zjednají nápravu
Starosta obce konstatuje, že společnost KAZIKO a.s. zásadním způsobem porušuje
a nedodržuje smlouvu a obchodní podmínky a důrazně vyzývá přítomné vedení společnosti
k bezodkladnému zjednání nápravy.
Starosta obce vyzval přítomné k pokračování jednání na stavbě, toto pan Zima odmítl s tím, že
chce prostor k vyjádření. Starostou bylo odpovězeno, že prostor k vyjádření dostane pro
prohlídce stavby.
Následně se rada obce odebrala na stavbu, kam se dostavili zástupci KAZIKO a.s. a proběhla
společná prohlídka. Po prohlídce stavby pokračovalo jednání na OÚ.
Vyjádření pana Zimy:
- nevidí problém s dodržením termínu dokončení 30. 6. 2018,
- kvalitu odváděného díla hodnotil slovy „není prvotřídní kvalita“,
- konstatoval nedostatek pracovníků z důvodu stavebního boomu,
- slíbil posílení počtu pracovníků na stavbě,
- skluz v termínu vysvětloval termínem pro dodávku panelů ze strany Prefy, což starosta obce
odmítl akceptovat s tím, že skluz nemohl být zapříčiněn dodávkou panelů, protože přestože
termín milníku byl 7.8. ještě 20.8. nebylo hotovo bednění a betonáž věnců, zatímco panely již
byly složeny na stavbě, ale nebylo je možno pokládat z důvodu stavební nepřipravenosti.
Termín milníku dokončení stropů 1. NP tak nebyl dodržel a obec vyúčtuje smluvní penále.
- p. Zima následně konstatoval, že ke stropům nemá žádnou obhajobu – penále běží, uznal
špatnou kontrolu lidí na stavbě.
Starosta obce:
- trvá na doložení dokladů, o které obec žádala již dříve a společnost KAZIKO dodnes
nedodala,
- žádá jednoznačně splnit všechny výtky a nedodělky na stavbě, jak uvedl v bodech zápisu
26/3 c),
- upozornil zhotovitele, že výše uvedené závady a nedostatky zakládají právo obce jako
objednatele odstoupit od smlouvy. Pokud by k tomuto kroku v případě dalšího porušování
smlouvy a nedodržování termínů byla obec nucena přistoupit bude vůči společnosti KAZIKO
a.s. uplatňovat veškeré takto vzniklé škody a vícenáklady.

26/4

Informace starosty obce + různé

a) Údržba elektrozařízení obce – byla domluvena spolupráce s panem Juríkem.
b) Od 1. 9. 2017 byl přijat nový strážník obecní policie.
c) Zastupitelstvo obce se bude konat v termínu do 12. 9. 2017.

USNESENÍ č. 26/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 22. 8. 2017
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Schvaluje:
Bod 26/1
- proplacení faktury č. 17FV00063 za odvoz kontejnerů na velkoobjemový odpad za
období 1. 4. – 19. 8. 2017 společnosti Stanislav Neuman s.r.o. ve výši 132.495,- Kč
včetně DPH.
B. Bere na vědomí:
Bod 26/2
- Zprávu o činnosti Kulturního centra Radonice za 2. čtvrtletí 2017.
Bod 26/3 a)
- Zápis č. 17, č. 18 a č. 19 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“.
Bod 26/3 b)
- Informaci starosty obce o průběhu prací na stavbě ZŠ.
Bod 26/4
- Informace starosty obce + různé.

Konstatuje:
Bod 26/3
- že zhotovitel stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“ společnost KAZIKO a.s.
hrubě porušuje smlouvu o dílo a vyslovuje maximální znepokojení se způsobem
provádění jak stavebních prací, tak i komunikace ze strany zhotovitele.

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

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

