
 

 

Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 29/2017 ze schůze Rady obce 

konané dne 11. 9. 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“, splněno 

(viz. bod 29/4)   

 

Pořad jednání: 

 

29/1 Faktury  

29/2 Základní škola Radonice – 1. etapa 

29/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za srpen 2017 

29/4  Cenová nabídka na stavební práce – „Komunikace a inženýrské sítě v ulici Krátká“ 

 a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“ 

29/5 Informace starosty obce + různé 

 

 

29/1 Faktury  

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury č. 0141085113 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu v období 07-09/2017 

společnosti FCC ČR, s.r.o., provozovna Ďáblice ve výši 309.871,- Kč včetně DPH, 

b) doplatku za elektřinu za objekt kulturního domu za období 10. 9. 2016 – 26. 8. 2017 

společnosti ČEZ Prodej a.s. ve výši 95.698,- Kč včetně DPH. Rada obce ukládá obecnímu 

úřadu přefakturovat poměrnou část spotřebované elektřiny společnosti KAZIKO a.s. za 

období rekonstrukce kulturního domu. 

c) doplatku za elektřinu za veřejné osvětlení za období 3. 9. 2016 – 31. 8. 2017 společnosti 

ČEZ Prodej a.s. ve výši 39.974,- Kč včetně DPH, 



d) faktury č. 17FV235 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice“ – 1.etapa za 

měsíc srpen 2017 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 1.822.095,- Kč včetně DPH s tím, že 

vůči faktuře bude proveden zápočet smluvního penále za nedodržení milníku č. 2 (provede 

obecní úřad). 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

29/2 Základní škola Radonice – 1. etapa 

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 22 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 stále se 

prohlubujícím skluzu prací oproti harmonogramu. Během jednání rady obce proběhl 

telefonický hovor s ředitelem společnosti KAZIKO a.s. panem Zimou, ze kterého 

vyplynulo, že ředitel nemá aktuální informace o průběhu stavby. Byl pozván na jednání 

zastupitelstva obce dne 12. 9. 2017. 

 

 

29/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za srpen 2017 

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za srpen 2017 (příloha 

č. 2).  

 

29/4  Cenová nabídka na stavební práce – „Komunikace a inženýrské sítě v ulici 

 Krátká“ a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“ 

Na poptávku na výběr na zhotovitele stavebních prací „Komunikace a inženýrské sítě v ulici 

Krátká“ a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“ reagovala pouze firma Leoš Tvrdý 

a to s nabídkovou cenou ve výši 9.449.156,29 Kč (příloha č.  3 – k nahlédnutí na OÚ). Rada 

obce nabídku neakceptuje. Stavba v letošním roce nebude realizována, protože všechny 

předložené nabídky byly vyšší než částka schváleného rozpočtu obce Radonice.  

Stavební akce „Komunikace a inženýrské sítě v ulici Krátká“ a „Propojení vodovodu v ulici 

Příčná a Spojovací“ bude zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2018. 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

29/5 Informace starosty obce + různé 

a) Rekonstrukce silnice  

Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že KSÚS v letošním roce nebude 

provádět rekonstrukci silnice O113 (průjezd obcí – ulice Pavlova, V Uličce, Ligasova).   

b) Proběhlo zahájení výuky v základní škole – bez problémů. 

  

 

 

 



 

USNESENÍ č. 29/2017 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 11. 9. 2017 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:  

 

A. Schvaluje: 

Bod 29/1 a) 

- proplacení faktury č. 0141085113 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu 

v období 07-09/2017 společnosti FCC ČR, s.r.o., provozovna Ďáblice ve výši 309.871,- 

Kč včetně DPH.   

Bod 29/1 b) 

- proplacení doplatku za elektřinu za objekt kulturního domu za období 10. 9. 2016 – 

26. 8. 2017 společnosti ČEZ Prodej a.s. ve výši 95.698,- Kč včetně DPH.   

Bod 29/1 c) 

- proplacení doplatku za elektřinu za veřejné osvětlení za období 3. 9. 2016 – 31. 8. 2017 

společnosti ČEZ Prodej a.s. ve výši 39.974,- Kč včetně DPH.   

Bod 29/1 d) 

- proplacení faktury č. 17FV235 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice“ 

– 1.etapa za měsíc srpen 2017 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 1.822.095,- Kč včetně 

DPH s tím, že vůči faktuře bude proveden zápočet smluvního penále za nedodržení 

milníku č. 2.   

 

 

B. Bere na vědomí: 

Bod 29/2 a) 

- Zápis č. 22 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“.  

Bod 29/2 b) 

- informaci starosty obce a stavebního technika o stále se prohlubujícím skluzu prací na 

stavbě základní školy oproti harmonogramu.  

Bod 29/3 

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za srpen 2017. 

Bod 29/5 

- Informace starosty obce + různé.  

 

 

C. Ukládá: 

Bod 29/1 b) 

Obecnímu úřadu 

- přefakturovat poměrnou část spotřebované elektřiny společnosti KAZIKO a.s. za období 

rekonstrukce kulturního domu.   

 

 

 

 

 



D. Neakceptuje: 

Bod 29/4 

- cenovou nabídku firmy Leoš Tvrdý ve výši 9.449.156,29 Kč na stavební práce 

„Komunikace a inženýrské sítě v ulici Krátká“ a „Propojení vodovodu v ulici Příčná 

a Spojovací“. Tato stavební akce bude zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2018. 

 

 
 

 

 

 

                                    

           ….…………….…………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Příloha č. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Příloha č. 2  

 



 



 


