Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 20/2018 ze schůze Rady obce
konané dne 9. 7. 2018 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:
4 členové
Omluven:
Václav Myslivec
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 17/6 - provést opatření navrhovaná DI PČR, ohledně značení cyklostezky podél ulice Počernická
a jejich realizaci (místostarosta obce), realizuje se
Pořad jednání:
20/1
20/2
20/3
20/4

Faktury
Obytná zástavba Radonice parc.č. 205/9
Nabídka na automatický závlahový systém
Informace starosty obce + různé

20/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) Faktury č. 201816 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace
projektu“ firmě Leoš Tvrdý ve výši 4.729.068,46 Kč včetně DPH (celková výše faktury
včetně 5 % zádržného činí 4.977.966,80 včetně DPH).
b) Faktury č. 1800092 – zakoupení křovinořezu firmě Jiří Jonák ve výši 26.330,- Kč včetně DPH.
c) Faktury č. 18010242 za poradenské služby (barevné a interiérové poradentství) – budova ZŠ
společnosti LOKKI International s.r.o. ve výši 21.500,- Kč včetně DPH.
d) Faktury č. 18015 za konzultace v období 6/2018 Ing. Petru Chmelovi ve výši 46.080,- Kč.
Hlasování:
Pro: 4

20/2

Proti:

0

Obytná zástavba Radonice parc.č. 205/9

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 5, 6, a 7 z kontrolních dní na stavbě „Obytná zástavba Radonice
p.č. 205/9 a Propojení vodovou Vinořská“ (příloha č. 1).

20/3 Nabídka na automatický závlahový systém
Rada obce projednala a schválila nabídku na vybudování automatického závlahového systému
v areálu budovy Základní školy od firmy Tomáš Matoušek za cenu 473.490,57 Kč včetně DPH
(příloha č. 2).
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

20/4 Informace starosty obce + různé
a) Rada obce bere na vědomí informaci o skluzu při pracích na akci „Obytná zástavba Radonice
p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ ze strany zhotovitele, který byl opakovaně ústně
i písemně urgován, aby byl dodržován schválený harmonogram prací.
b) Rada bere na vědomí informaci, že byl vydán souhlas s užíváním stavby Základní školy.
V současné době probíhají drobné dokončovací práce a zahradnické úpravy.

USNESENÍ č. 20/2018
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 9. 7. 2018
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 20/2
- Zápis č. 5, 6 a 7 z kontrolního dne stavby „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení
vodovodu Vinořská“.
Bod 20/4
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 20/1 a)
- proplacení faktury č. 201816 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1. etapa
– finalizace projektu“ firmě Leoš Tvrdý ve výši 4.729.068,46 Kč včetně DPH (celková výše
faktury včetně 5 % zádržného činí 4.977.966,80 včetně DPH).
Bod 20/1 b)
- proplacení faktury č. 1800092 – zakoupení křovinořezu firmě Jiří Jonák ve výši 26.330,- Kč
včetně DPH.
Bod 20/1 c)
- proplacení faktury č. 18010242 za poradenské služby (barevné a interiérové poradentství) –
budova ZŠ společnosti LOKKI International s.r.o. ve výši 21.500,- Kč včetně DPH.
Bod 20/1 d)
- proplacení faktury č. 18015 za konzultace v období 6/2018 Ing. Petru Chmelovi ve výši
46.080,- Kč.
Bod 20/3
- nabídku na vybudování automatického závlahového systému v areálu budovy Základní školy
od firmy Tomáš Matoušek za cenu 473.490,57 Kč včetně DPH.

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

Příloha č. 1

Příloha č. 2

