Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 25/2018 ze schůze Rady obce
konané dne 20. 8. 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:
Žádné usnesení ke kontrole.
Pořad jednání:
25/1
25/2
25/3

Faktury
ZŠ Radonice
Informace starosty obce + různé

25/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 201812 za divadelní představení Můžu k Tobě, které se bude konat 26. 8. 2018
v RPA panu Jindřichu Kriegelovi, Libichov ve výši 40.000,- Kč.
b) faktury č. 01-8-0000591 za práce provedené ve dnech 17. 7. – 31. 7. 2018 na akci „Obytná
zástavba Radonice p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ společnosti Stavokomplet
spol. s r.o. Zápy ve výši 570.132,05 Kč (celková výše faktury včetně 5 % zádržného činí
600.139,- Kč). Vzhledem k nedodržení smluvních milníků bude proti uvedené faktuře
proveden zápočet smluvního penále za období 31. 7. – 31. 8. 2018.
c) faktury č. 01-8-0000592 za práce provedené ve dnech 1. 8. – 17. 8. 2018 na akci „Obytná
zástavba Radonice p.č. 205/9 a Propojení vodovou Vinořská“ společnosti Stavokomplet
spol. s r.o. Zápy ve výši 712.395,50 Kč (celková výše faktury včetně 5 % zádržného činí
749.890,- Kč). Vzhledem k nedodržení smluvních milníků bude proti uvedené faktuře
proveden zápočet smluvního penále za období 31. 7. – 31. 8. 2018.
d) faktury č. 28.18 za dodávku závlahového systému a vystrojení vrtu na objektu Škola
Radonice firmě Miroslav Hiršl, Brandýs n.L. ve výši 336.574,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

25/2

ZŠ Radonice

a) Rada obce schvaluje Změnový list č. 8 stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa –
finalizace projektu“ (příloha č. 1).
Hlasování:
Pro: 5

25/3

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Slavnostní otevření základní školy se bude konat v neděli 2. 9. 2018 od 10.00 hodin.
Součástí akce bude prohlídka prostor školy a drobné občerstvení za hudebního doprovodu.
Byly zaslány pozvánky ministrovi školství a starostům okolních obcí. Bude zabezpečena
distribuce pozvánek občanům Radonic.
b) V sobotu 8. 9. 2018 se bude konat výlet pro seniory na zámek Dětenice.
c) Proběhla revize dětských hřišť. Byly zjištěny pouze drobné závady, které firma odstraní.
d) Proběhlo jednání se zástupci vlastníků pozemků v ulici V zahrádkách, kteří vznesli
požadavek na převzetí komunikací a inženýrských sítí do vlastnictví obce Radonice.
Starostou obce byly prezentovány podmínky obce spočívající v dobudování komunikace
v zadní části lokality a poskytnutí příspěvku na infrastrukturu obce.
e) Opravy komunikací v obci, které jsou v majetku kraje budou dle vyjádření KSÚS
provedeny ve 39. týdnu (po 25. září 2018).

USNESENÍ č. 25/2018
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 20. 8. 2018
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 25/3
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 25/1 a)
- proplacení faktury č. 201812 za divadelní představení Můžu k Tobě, které se bude konat
26. 8. 2018 v RPA panu Jindřichu Kriegelovi, Libichov ve výši 40.000,- Kč.
Bod 25/1 b)
- proplacení faktury č. 01-8-0000591 za práce provedené ve dnech 17. 7. – 31. 7. 2018 na
akci „Obytná zástavba Radonice p.č. 205/9 a Propojení vodovou Vinořská“ společnosti
Stavokomplet spol. s r.o. Zápy ve výši 570.132,05 Kč (celková výše faktury včetně 5 %
zádržného činí 600.139,- Kč). Vzhledem k nedodržení smluvních milníků bude proti
uvedené faktuře proveden zápočet smluvního penále za období 31. 7. – 31. 8. 2018.
Bod 25/1 c)
- proplacení faktury č. 01-8-0000592 za práce provedené ve dnech 1. 8. – 17. 8. 2018 na
akci „Obytná zástavba Radonice p.č. 205/9 a Propojení vodovou Vinořská“ společnosti
Stavokomplet spol. s r.o. Zápy ve výši 712.395,50 Kč (celková výše faktury včetně 5 %
zádržného činí 749.890,- Kč). Vzhledem k nedodržení smluvních milníků bude proti
uvedené faktuře proveden zápočet smluvního penále za období 31. 7. – 31. 8. 2018.
Bod 25/1 d)
- proplacení faktury č. 28.18 za dodávku závlahového systému a vystrojení vrtu na
objektu Škola Radonice firmě Miroslav Hiršl, Brandýs n.L. ve výši 336.574,- Kč včetně
DPH.
Bod 25/2 a)
- Změnový list č. 8 stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace projektu“.

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

Příloha č. 1

