Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 41/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 4. 12. 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 19.00 hodin.
Přítomno:
5 členů
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 40/3 předložit návrh na změnu územního plánu obce Radonice navrhovatele Rostislava Hanyše
– pozemek parc. č. 116/18 a st. 372 k projednání zastupitelstvu obce Radonice (místostarosta obce),
splněno

Pořad jednání:
41/1
41/2
41/3

Faktury
Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice
Stavba Základní školy Radonice

41/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 201711 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa – provedení
neodkladných prací“ k 30. 11. 2017 firmě Leoš Tvrdý ve výši 2.054.190,- Kč včetně DPH,
b) faktury č. 198/2017 Olze Želenské – Drápalové za zajištění divadelního představení Tři bratři
v nesnázích dne 26. 11. 2017 včetně dopravy ve výši 58.080,- Kč včetně DPH,
c) faktury č. 17FV00083 za odvoz velkoobjemových kontejnerů za období 26. 8. – 25. 11. 2017
společnosti Stanislav Neuman s.r.o. ve výši 95.469,- Kč včetně DPH,
d) faktury č. 17031 za konzultace v období 11/2017 Ing. Petru Chmelovi ve výši 54.990,- Kč.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

41/2

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc listopad 2017.

41/3

Stavba Základní školy Radonice

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 33 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice –
1. etapa – provedení neodkladných prací“ (příloha č. 1).
b) Rada obce schvaluje Dohodu o narovnání ze smlouvy o dílo na provedení stavby „Základní škola
Radonice – 1. etapa“ se společností KAZIKO a.s. (příloha č. 2).
c) Rada obce vyhlašuje veřejnou soutěž na výběr dodavatele dostavby Základní školy Radonice a
ukládá obecnímu úřadu zajistit zveřejnění zadávací dokumentace na webové stránky obce a na
profil zadavatele (příloha č. 3).
d) Rada obce jmenuje komisi pro otevírání obálek na výběr dodavatele dostavby Základní školy
Radonice ve složení:
Jaromír Forman
Václav Myslivec
Ing. Petr Chmel
Michal Matoušek
Věra Bábíčková
Zasedání komise se uskuteční v pátek 22. 12. 2017 v 9.00 hodin na Obecním úřadu v Radonicích.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

USNESENÍ č. 41/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 4. 12. 2017
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 41/2
- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc listopad 2017.
Bod 41/3 a)
- Zápis č. 33 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení
neodkladných prací“.

B. Schvaluje:
Bod 41/1 a)
- proplacení faktury č. 201711 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa
– provedení neodkladných prací“ k 30. 11. 2017 firmě Leoš Tvrdý ve výši 2.054.190,- Kč
včetně DPH.
Bod 41/1 b)
- proplacení faktury č. 198/2017 Olze Želenské – Drápalové za zajištění divadelního
představení Tři bratři v nesnázích dne 26. 11. 2017 včetně dopravy ve výši 58.080,- Kč včetně
DPH.
Bod 41/1 c)
- proplacení faktury č. 17FV00083 za odvoz velkoobjemových kontejnerů za období 26. 8. –
25. 11. 2017 společnosti Stanislav Neuman s.r.o. ve výši 95.469,- Kč včetně DPH.
Bod 41/1 d)
- proplacení faktury č. 17031 za konzultace v období 11/2017 Ing. Petru Chmelovi ve výši
54.990,- Kč.
Bod 41/3 b)
- Dohodu o narovnání ze smlouvy o dílo na provedení stavby „Základní škola Radonice –
1. etapa“ se společností KAZIKO a.s.
C. Vyhlašuje:
Bod 41/3 c)
- veřejnou soutěž na výběr dodavatele dostavby Základní školy Radonice.
D. Ukládá:
Bod 41/3 c)
Obecnímu úřadu
- zajistit zveřejnění zadávací dokumentace na výběr dodavatele dostavby Základní školy
Radonice na webové stránky obce a na profil zadavatele.

E. Jmenuje:
Bod 41/3 d)
- komisi pro otevírání obálek na výběr dodavatele dostavby Základní školy Radonice ve složení:
- Jaromír Forman
- Václav Myslivec
- Ing. Petr Chmel
- Michal Matoušek
- Věra Bábíčková

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

příloha č. 1

příloha č. 2

