
          

    

Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 22/2018 ze schůze Rady obce 

konané dne 23. 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:  5 členů 

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: 

 

22/1 Faktury 

22/2 Obytná zástavba Radonice parc.č. 205/9 

22/3 Stavba ZŠ 

22/4 Informace starosty obce + různé 

 

 

22/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury č. 180100375 za opravu komunikací v obci společnosti USK s.r.o. Mladá Boleslav ve výši 

23.958,- Kč včetně DPH, 

b) faktury č. 0141093391 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu v období 4-6/2018 

společnosti FCC ČR, s.r.o. Praha – Ďáblice ve výši 330.982,- Kč včetně DPH, 

c) faktury č. 2018048 za dokončovací práce na projektové dokumentaci ke stavbě základní školy 

společnosti Atelier free 69 s.r.o. Mělník ve výši 75.020,- Kč včetně DPH, 

d) faktury č. 01-8-0000460 za práce provedené ve dnech 24. 5. – 16. 7. 2018 na akci „Obytná 

zástavba Radonice p.č. 205/9 a Propojení vodovou Vinořská“ společnosti Stavokomplet spol. 

s r.o. Zápy ve výši 852.481,55,- Kč (celková výše faktury včetně 5 % zádržného činí 897.349,- 

Kč včetně DPH). 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:       0  

 

 



 

22/2 Obytná zástavba Radonice parc.č. 205/9 

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 9 z kontrolního dne na stavbě „Obytná zástavba Radonice p.č. 

205/9 a Propojení vodovou Vinořská“ (příloha č. 1). 

 

 

22/3 Stavba ZŠ 

a) Rada obce revokuje svoje usnesení č. 20/3 ze dne 9. 7. 2018, kterým akceptovala nabídku firmy 

Tomáš Matoušek na dodávku závlahového systému v areálu Základní školy Radonice v ceně 

473.490,57 Kč včetně DPH.   

b) Rada obce schvaluje nabídku firmy Miroslav Hiršl na dodávku závlahového systému v areálu 

Základní školy Radonice v ceně 293.013,60 Kč (příloha č. 2). 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:       0  

 

 

22/4 Informace starosty obce + různé 

a) Rekonstrukce kotelny OÚ Radonice 

Rada obce schvaluje nabídku firmy Hynek Wágner na rekonstrukci kotelny obecního úřadu za 

cenu 425.800,- Kč bez DPH (příloha č. 3).   

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:       0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 22/2018 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 23. 7. 2018 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

 

A. Bere na vědomí: 

Bod 22/2  

- Zápis č. 9 z kontrolního dne stavby „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení 

vodovodu Vinořská“.  

 

 

B. Schvaluje: 

Bod 22/1 a) 

- proplacení faktury č. 180100375 za opravu komunikací v obci společnosti USK s.r.o. Mladá 

Boleslav ve výši 23.958,- Kč včetně DPH. 

Bod 22/1 b) 

- proplacení faktury č. 0141093391 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu v období 

4-6/2018 společnosti FCC ČR, s.r.o. Praha – Ďáblice ve výši 330.982,- Kč včetně DPH. 

Bod 22/1 c) 

- proplacení faktury č. 2018048 za dokončovací práce na projektové dokumentaci ke stavbě 

základní školy společnosti Atelier free 69 s.r.o. Mělník ve výši 75.020,- Kč včetně DPH. 

Bod 22/1 d) 

- proplacení faktury č. 01-8-0000460 za práce provedené ve dnech 24. 5. – 16. 7. 2018 na akci 

„Obytná zástavba Radonice p.č. 205/9 a Propojení vodovou Vinořská“ společnosti 

Stavokomplet spol. s r.o. Zápy ve výši 852.481,55,- Kč (celková výše faktury včetně 5 % 

zádržného činí 897.349,- Kč včetně DPH). 

Bod 22/3 b) 

- nabídku firmy Miroslav Hiršl na dodávku závlahového systému v areálu Základní školy 

Radonice v ceně 293.013,60 Kč. 

Bod 22/4 a) 

- nabídku firmy Hynek Wágner na rekonstrukci kotelny obecního úřadu za cenu 425.800,- Kč 

bez DPH. 

 

 

C. Revokuje: 

Bod 22/3 a) 

- svoje usnesení č. 20/3 ze dne 9. 7. 2018, kterým akceptovala nabídku firmy Tomáš Matoušek 

na dodávku závlahového systému v areálu Základní školy Radonice v ceně 473.490,57 Kč 

včetně DPH. 

 

 

         

                                         

           ….…………….…………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce 



                   příloha č. 1 

 

 



              

 

 

 

       

 

 


