Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 43/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 18. 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:
5 členů
Hosté:
viz. prezenční listina
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
Žádné usnesení ke kontrole.
Pořad jednání:
43/1
43/2
43/3
43/4

Faktury
Cenová příloha ke smlouvě o dílo
Stavba Základní školy Radonice
Jednání s občany z ulice Na svahu

43/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 17FV396 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa“ v měsíci
listopad 2017 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 767.452,- Kč včetně DPH,
b) faktury č. 201712 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa – provedení
neodkladných prací“ k 15. 12. 2017 firmě Leoš Tvrdý ve výši 3.156.818,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 5

43/2

Proti:

0

Cenová příloha ke smlouvě o dílo

Rada obce schvaluje cenovou přílohu pro rok 2018 ke smlouvě o dílo č. S 022400626 uzavřené se
společností FCC Česká Republika, s.r.o. Praha 8 ceny za svoz a nakládání s odpady pro rok 2018
(příloha č. 1).
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

43/3

Stavba Základní školy Radonice

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 35 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa
– provedení neodkladných prací“ (příloha č. 2).

43/4

Jednání s občany z ulice Na svahu

Na jednání Rady obce se dostavili majitelé domů (viz. prezenční listina) v ulici Na svahu (z nichž
pouze 3 jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu) ve věci předání komunikací a inženýrských sítí v této
ulici.
Rada obce je informovala o požadavcích obce na technické provedení veškeré infrastruktury
a terénních úprav, které jsou podmínkou pro převzetí do majetku obce. Seznam těchto požadavků,
který byl opakovaně uplatňován vůči developerovi – společnosti Bayeta, byl přítomným občanům
předán (příloha č. 3).
Členové rady obce opakovaně zdůraznili, že základním požadavkem obce je, aby před předáním byla
odstraněna nepovolená skládka výkopového materiálu a stavební sutě na pozemku parc. č. 206 v k.ú.
Jenštejn. Bylo domluveno, že stavební technik obce provede aktualizaci splnění požadavků dle
přílohy č. 3 a výsledek zašle zástupci vlastníků paní Vrbové.
Rada obce konstatovala, že obec je připravena veškerou infrastrukturu v ulici Na svahu převzít teprve
po splnění všech uvedených požadavků.

USNESENÍ č. 43/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 18. 12. 2017
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 43/3
- Zápis č. 35 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení
neodkladných prací“.
Bod 43/4
- žádost majitelů domů v ulici Na svahu ve věci předání komunikací a inženýrských sítí v této
ulici.

B. Schvaluje:
Bod 43/1 a)
- proplacení faktury č. 17FV396 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice –
1.etapa“ v měsíci listopad 2017 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 767.452,- Kč včetně DPH.
Bod 43/1 b)
- proplacení faktury č. 201712 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa
– provedení neodkladných prací“ k 15. 12. 2017 firmě Leoš Tvrdý ve výši 3.156.818,- Kč
včetně DPH.
Bod 43/2
- cenovou přílohu pro rok 2018 ke smlouvě o dílo č. S 022400626 uzavřené se společností FCC
Česká Republika, s.r.o. Praha 8 ceny za svoz a nakládání s odpady pro rok 2018.

C. Konstatuje:
Bod 43/4
- že obec je připravena veškerou infrastrukturu v ulici Na svahu převzít teprve po splnění všech
požadavků, které budou upřesněny a předány zástupci vlastníků paní Vrbové.

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

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

