Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 30/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 25. 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. Zděnek Růžička
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 29/1 b přefakturovat poměrnou část spotřebované elektřiny společnosti KAZIKO a.s. za
období rekonstrukce kulturního domu (obecní úřad), splněno

Pořad jednání:
30/1 Základní škola Radonice – 1. etapa
30/2 Žádost MČ Praha 20 – vybudování cyklostezky
30/3 Žádost o příspěvek na nákup ryb
30/4 Informace starosty obce + různé

30/1

Základní škola Radonice – 1. etapa

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 23 a č. 24 z kontrolního dne stavby „Základní škola
Radonice – 1. etapa“ (příloha č. 1). Dodavatel dokončil milník č. 2 – stropy 1.NP se
skluzem 40 dnů, podle smlouvy byla vyfakturována smluvní pokuta ve výši 400.000,- Kč
a započtena proti faktuře zhotovitele.
b) Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce a stavebního technika o přetrvávajících
problémech na stavbě (termíny, kvalita, BOZP). Byl učiněn pokus o telefonický kontakt
s ředitelem společnosti KAZIKO p. Zimou – nebere telefon. Telefonicky byla zastižena
paní Salačová ze společnosti KAZIKO. Dle jejího vyjádření nemá informace o zásadních
problémech na stavbě. Rada obce konstatuje, že vedení společnosti KAZIKO má zcela
nedostatečný a minimální přehled o průběhu stavebních prací.

30/2

Žádost MČ Praha 20 – vybudování cyklostezky

Rada obce projednala žádost MČ Praha 20 o stanovisko k plánované stavbě cyklostezky mezi
Horními Počernicemi a obcí Zeleneč po pozemcích parc. č. 277 a parc. č. 279 (ostatní
komunikace) ve vlastnictví obce Radonice.
Rada obce nemá proti plánované stavbě námitky za podmínky, že pozemky zůstanou ve
vlastnictví obce Radonice a nově vybudovaná komunikace bude sloužit i pro přístup
zemědělské techniky k přilehlým pozemkům (příloha č. 2).
Hlasování:
Pro: 4

30/3

Proti:

0

Žádost o příspěvek na nákup ryb

Rada obce rozhodla o uvolnění částky 10.000,- Kč na nákup ryb do obecního rybníku.
Realizací nákupu pověřuje porybného pana Františka Vaňáka, kontrolou člena Rady p.
Jaromíra Formana.
Hlasování:
Pro: 4

30/4

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

Rada obce projednala dosavadní fungování zrekonstruovaného kulturního domu a pověřuje
starostu obce, aby pozval nájemce na jednání rady obce.
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

USNESENÍ č. 30/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 25. 9. 2017
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Schvaluje:
Bod 30/3
- uvolnění částky 10.000,- Kč na nákup ryb do obecního rybníku.
B. Nemá námitky:
Bod 30/2
- proti plánované stavbě cyklostezky mezi Horními Počernicemi a obcí Zeleneč po
pozemcích parc. č. 277 a parc. č. 279 (ostatní komunikace) ve vlastnictví obce
Radonice za podmínky, že pozemky zůstanou ve vlastnictví obce Radonice a nově
vybudovaná komunikace bude sloužit i pro přístup zemědělské techniky k přilehlým
pozemkům.
C. Bere na vědomí:
Bod 30/1 a)
- Zápis č. 23 a č. 24 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“.
- Informaci o vyfakturování smluvní pokuty ve výši 400.000,- Kč a započtení proti
faktuře zhotovitele.
Bod 30/1 b)
- vědomí informaci starosty obce a stavebního technika o přetrvávajících problémech na
stavbě základní školy (termíny, kvalita, BOZP). Byl učiněn pokus o telefonický
kontakt s ředitelem společnosti KAZIKO p. Zimou – nebere telefon. Telefonicky byla
zastižena paní Salačová ze společnosti KAZIKO. Dle jejího vyjádření nemá informace
o zásadních problémech na stavbě. Rada obce konstatuje, že vedení společnosti
KAZIKO má zcela nedostatečný a minimální přehled o průběhu stavebních prací.
Bod 30/4
- Informace starosty obce + různé.

D. Konstatuje:
Bod 30/1 b)
- že vedení společnosti KAZIKO má zcela nedostatečný a minimální přehled o průběhu
stavebních prací na stavbě „Základní škola Radonice – 1. etapa“.
E. Pověřuje:
Bod 30/3
Porybného pana Františka Vaňáka
- realizací nákupu ryb do obecního rybníku.

Bod 30/3
Člena Rady p. Jaromíra Formana
- kontrolou realizace nákupu ryb do obecního rybníku.
Bod 30/4
Starostu obce
- pozváním nájemce zrekonstruovaného kulturního domu na jednání rady obce.

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

Příloha č. 1

Příloha č. 2

