Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 32/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 9. 10. 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:
5 členů
Hosté:
Ing. P. Chmel
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 31/3 e) zajištění odpovědi na dopis společnosti KAZIKO a.s., že obec jako objednatel zakázky
„Základní škola Radonice – 1. etapa“ na svém stanovisku o vyměření smluvní pokuty trvá (starosta
obce a stavební technik obce), trvá
Pořad jednání:
32/1 Faktury
32/2 Základní škola Radonice – 1. etapa
32/3 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 28. 6. 2006

32/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 4020030317 za materiál a práce na instalaci počítačové sítě Pavlu Špičkovi, Mratín ve
výši 40.818,- Kč včetně DPH,
b) faktury č. 17FV274 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa“ v měsíci září
2017 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 1.808.813,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 5

32/2

Proti:

0

Základní škola Radonice – 1. etapa

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 26 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice –
1. etapa“ (příloha č. 2).

b) Na jednání Rady obce se dostavili p. Živný a p. Klug ze společnosti KAZIKO a.s. a SAWY
DEVELOPMENT s.r.o.
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce a stavebního technika obce o průběhu stavby
a jednání se společností KAZIKO a.s.
Na stavbě byl svolán na den 4. 10. 2017 mimořádný kontrolní den a vyžadována účast statutárního
zástupce zhotovitele pana Zimy, který se však opětovně nedostavil. Při kontrolním dnu na stavbě
byly zjištěny závažné nedostatky v technologické kázni (chybějící výztuže ve věncích, dle statika
je nutno provést dodatečné vyztužení), v BOZP a pořádku na stavbě (TDI udělil pokuty dle SOD).
Následně proběhlo jednání se zástupcem zhotovitele panem Živným, kde byly ze strany obce
vzneseny požadavky naplnění smlouvy (dodržování termínů, předložení dokladů o kvalifikaci
pracovníků, stanovení pracovní doby atd. – dosud nedoloženo). V dalších dnech proběhlo několik
jednání s Ing. Klugem ze společnosti SAWY DEVELOPMENT s.r.o., která údajně měla být
koordinátorem stavby základní školy. Starosta obce upozornil pana Kluga, že pro takovýto postup
je nutná žádost společnosti KAZIKO a.s. o schválení společnosti SAWY DEVELOPMENT s.r.o.
jako subdodavatele se zmíněnou náplní činnosti. Z tohoto důvodu se zástupce společnosti
KAZIKO a.s. pan Živný a zástupce společnosti SAWY DEVELOPMENT s.r.o. pan Klug
dostavili na dnešní jednání Rady obce, avšak ukázalo se, že mezi sebou nemají vyřešeny smluvní
ani organizační záležitosti. Pan Živný se vyjádřil, že do 13. 10. 2017 společnost KAZIKO a.s.
předloží obci výše zmíněnou žádost, jejíž součástí bude přesná specifikace úkolů a kompetencí,
které bude společnost SAWY DEVELOPMENT s.r.o. jako subdodavatel zajišťovat. Dále bude
součástí této žádosti organizační struktura řízení stavby, včetně jmen a kompetencí jednotlivých
vedoucích. Pan Živný dále uvedl, že pracovní doba je na stavbě v současnosti od 7.00 do 17.00
hodin s polední přestávkou 12.00 – 13.00 hodin. Starosta obce opětovně zdůraznil, že obec jako
dodavatel trvá na neustálé přítomnosti mistra nebo stavbyvedoucího na stavbě během uvedené
pracovní doby.

32/3

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 28. 6. 2006

Starosta obce opustil jednání Rady obce z důvodu střetu zájmů.
Rada obce projednala a schválila Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 28. 6. 2006 (příloha č. 2 –
dodatek bude zveřejněn na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy), kterým se mění:
a) výše nájmu na částku 4.000,- Kč za jeden hektar,
b) výměra z důvodu výstavby cyklostezky.
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

USNESENÍ č. 32/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 9. 10. 2017
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Schvaluje:
Bod 32/1 a)
- proplacení faktury č. 4020030317 za materiál a práce na instalaci počítačové sítě Pavlu
Špičkovi, Mratín ve výši 40.818,- Kč včetně DPH.
Bod 32/1 b)
- proplacení faktury č. 17FV274 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice –
1.etapa“ v měsíci září 2017 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 1.808.813,- Kč včetně DPH.
Bod 32/3
- Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 28. 6. 2006.
B. Bere na vědomí:
Bod 32/2 a)
- Zápis č. 26 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“.
Bod 32/2 b)
- Informaci starosty obce a stavebního technika obce o průběhu stavby a jednání se společností
KAZIKO a.s.

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

příloha č. 1

