
      

 

Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 37/2017 ze schůze Rady obce 

konané dne 7. 11. 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:      4 členové 

Omluveni: Ing. Zdeněk Růžička 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 

 

 

Pořad jednání: 

 

37/1 Základní škola Radonice –  výběr dodavatele na stavební akci  

 „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení neodkladných prací“ 

 

  

37/1 Základní škola Radonice –  výběr dodavatele na stavební akci  

 „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení neodkladných prací“ 

 

a) Rada obce ve smyslu usnesení Zastupitelstva obce Radonice č. 3.1. ze dne 25. 10. 2017 a na 

základě znaleckého posudku Ing. Dany Tollingerové (příloha č. 1) zajistila uskutečnění výběru 

dodavatele neodkladných stavebních prací formou jednacího řízení bez uveřejnění podle 

ustanovení § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Na základě tohoto 

řízení rada obce přiděluje zakázku firmě Leoš Tvrdý, Ořechová 1419, Neratovice, IČ 49272560 

za nabídkovou cenu 7.332.051,71 Kč bez DPH, tj. 8.871.782,57 Kč s DPH. 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

      

b) Rada obce schvaluje smlouvu o dílo na provedení stavební akce „Základní škola Radonice – 

1. etapa – provedení neodkladných prací“ (příloha č. 2 – smlouva bude zveřejněna na stránkách 

obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).  

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 37/2017 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 7. 11. 2017 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:  

 

A. Zajistila: 

Bod 37/1 a)  

- ve smyslu usnesení Zastupitelstva obce Radonice č. 3.1. ze dne 25. 10. 2017 a na základě 

znaleckého posudku Ing. Dany Tollingerové uskutečnění výběru dodavatele neodkladných 

stavebních prací na stavbě „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení neodkladných 

prací“ formou jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 63 odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  

 

 

B. Přiděluje: 

Bod 37/1 a)  

- zakázku „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení neodkladných prací“ firmě Leoš 

Tvrdý, Ořechová 1419, Neratovice, IČ 49272560 za nabídkovou cenu 7.332.051,71 Kč bez 

DPH, tj. 8.871.782,57 Kč s DPH. 

 

  

C. Schvaluje: 

Bod 37/1 b) 

- smlouvu o dílo na provedení stavební akce „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení 

neodkladných prací“. 

  

 

 

 

 

                                     

           ….…………….…………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce 

 

 

 

 


