Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 42/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 12. 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 18.00 hodin.
Přítomno:
3 členové
Omluveni:
Jan Stypola, Václav Myslivec
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:
RO 41/3 c) zajistit zveřejnění zadávací dokumentace na výběr dodavatele dostavby Základní školy
Radonice na webové stránky obce a na profil zadavatele (obecní úřad), splněno

Pořad jednání:
42/1
42/2
42/3

Faktury
Stavba Základní školy Radonice
Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě

42/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 0652017 za právní poradenství v souvislosti s uzavřením dohody o narovnání se
společností KAZIKO a.s. společnosti Karo, Lašmanský & Partners s.r.o. ve výši 28.738,- Kč
včetně DPH,
b) faktury č. 320170024 za spolupráci při zabezpečení požárních ochrany za II. pololetí roku 2017
Obci Jenštejn ve výši 75.000,- Kč,
c) faktury č. 246 za elektroinstalační práce a materiál (RPA, obecní dům obecní úřad) firmě Miloslav
Mráček ve výši 40.109,08 Kč včetně DPH,
d) faktury č. 2017094 za III. díl dokumentace na akci „Základní škola Radonice – 1. etapa“
společnosti Atelier free 69 s.r.o. ve výši 117.861,26 Kč včetně DPH,

e) faktury č. 2040 za připojení internetu ke kamerového systému na rok 2018 společnosti JR-NET
s.r.o. ve výši 21.780,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 3

42/2

Proti:

0

Stavba Základní školy Radonice

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 34 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa
– provedení neodkladných prací“ (příloha č. 1).

42/3

Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě

Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Obcí Radonice a TJ
Slavia dne 3. 3. 2003 – pronájem kabin (příloha č. 2 – dodatek bude zveřejněn na stránkách obce
v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).
Hlasování:
Pro: 3

Proti:

0

USNESENÍ č. 42/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 12. 12. 2017
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 42/2
- Zápis č. 34 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení
neodkladných prací“.

B. Schvaluje:
Bod 42/1 a)
- proplacení faktury č. 0652017 za právní poradenství v souvislosti s uzavřením dohody
o narovnání se společností KAZIKO a.s. společnosti Karo, Lašmanský & Partners s.r.o. ve
výši 28.738,- Kč včetně DPH.
Bod 42/1 b)
- proplacení faktury č. 320170024 za spolupráci při zabezpečení požárních ochrany za
II. pololetí roku 2017 Obci Jenštejn ve výši 75.000,- Kč.
Bod 42/1 c)
- proplacení faktury č. 246 za elektroinstalační práce a materiál (RPA, obecní dům obecní úřad)
firmě Miloslav Mráček ve výši 40.109,08 Kč včetně DPH.
Bod 42/1 d)
- proplacení faktury č. 2017094 za III. díl dokumentace na akci „Základní škola Radonice –
1. etapa“ společnosti Atelier free 69 s.r.o. ve výši 117.861,26 Kč včetně DPH.
Bod 42/1 e)
- proplacení faktury č. 2040 za připojení internetu ke kamerového systému na rok 2018
společnosti JR-NET s.r.o. ve výši 21.780,- Kč včetně DPH.
Bod 42/3
- uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Obcí Radonice a TJ Slavia dne
3. 3. 2003 – pronájem kabin.

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

Příloha č. 1

Příloha č. 2

