
          

    

Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 27/2018 ze schůze Rady obce 

konané dne 3. 9. 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 

Omluveni:  Václav Myslivec 

Hosté:  pan Martin Fučík a Rastislav Fefko ze společnosti Stavokomplet spol. s r.o. 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 

Kontrola plnění usnesení:  

Žádné usnesení ke kontrole. 

 

 

Pořad jednání: 

 

27/1 Faktury 

27/2 Obytná zástavba Radonice parc.č. 205/9 

27/3 Informace starosty obce + různé 

27/4 Jednání se společností Stavokomplet spol. s r.o. 

 

 

27/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury č. 18022 za konzultace v období 8/2018 Ing. Petru Chmelovi ve výši 36.090,- Kč,   

b) faktury č. 201818 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa – 

finalizace projektu“ dle Změnového listu č. 8 firmě Leoš Tvrdý ve výši 582.321,77 Kč 

včetně DPH (celková výše faktury včetně 5 % zádržného činí 612.970,27 Kč včetně DPH). 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:       0 

 

 

27/2 Obytná zástavba Radonice parc.č. 205/9 

Rada obce: 

a) bere na vědomí Zápis č. 15 z kontrolního dne stavby „Obytná zástavba Radonice 

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



b) schvaluje vyúčtování smluvního penále vůči dodavateli společnosti Stavokomplet spol. 

s r.o. za zpoždění milníků stavby „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení 

vodovodu Vinořská“ k 31. 8. 2018 v celkové částce 1.090.000,- Kč (příloha č. 2).   

c) ukládá obecnímu úřadu vystavit penalizační fakturu a provést zápočet dle platné smlouvy 

o dílo. 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:       0 

 

 

27/3 Informace starosty obce + různé  

a) Byl odeslán dopis starosty na Lesy ČR z důvodu možného převodu lesíků Červená skála 

a Amerika do vlastnictví obce.  

b) Proběhla rekonstrukce kotelny obecního úřadu, která je již plně funkční. Zbývají už jen 

drobné dodělávky.  

 

 

27/4 Jednání se společností Stavokomplet spol. s r.o. 

 Proběhlo jednání se zástupci společnosti Stavokomplet spol. s r.o. Starosta obce 

a stavební technik konstatovali fyzický stav na stavbě „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 

a Propojení vodovodu Vinořská“ a stav penále (viz. zápisy z KD). Zhotovitel byl upozorněn, 

že obec bude striktně trvat na uplatňování pokut, ale je připravena akceptovat objektivní důvody 

pro posunutí milníků. Zástupci společnosti Stavokomplet přislíbili poslat do konce týdne soupis 

objektivních důvodů, aby je rada obce mohla na dalším jednání projednat s tím, že eventuální 

posun milníků bude promítnut do vyúčtování penále za měsíc září. Byla přislíbena výměna 

stavbyvedoucího a posílení počtu manuálních pracovníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 27/2018 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 3. 9. 2018 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

 

A. Bere na vědomí: 

Bod 27/2 a) 

- Zápis č. 15 z kontrolního dne stavby „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 

a Propojení vodovodu Vinořská“.  

Bod 27/3 

- Informace starosty obce + různé.  

Bod 27/4 

- Jednání se společností Stavokomplet spol. s r.o.  

 

 

B. Schvaluje: 

Bod 27/1 a) 

- proplacení faktury č. 18022 za konzultace v období 8/2018 Ing. Petru Chmelovi ve výši 

36.090,- Kč. 

Bod 27/1 b) 

- proplacení faktury č. 201818 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 

1.etapa – finalizace projektu“ dle Změnového listu č. 8 firmě Leoš Tvrdý ve výši 

582.321,77 Kč včetně DPH (celková výše faktury včetně 5 % zádržného činí 612.970,27 

Kč včetně DPH). 

Bod 27/2 b) 

- vyúčtování smluvního penále vůči dodavateli společnosti Stavokomplet spol. s r.o. za 

zpoždění milníků stavby „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu 

Vinořská“ k 31. 8. 2018 v celkové částce 1.090.000,- Kč.  

 

 

C. Ukládá: 

Bod 27/2 c) 

Obecnímu úřadu 

- vystavit penalizační fakturu společnosti Stavokomplet spol. s r.o. a provést zápočet dle 

platné smlouvy o dílo „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu 

Vinořská“. 

 

 

         

                                        

                

          ….…………….…………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce 

 

 



                   příloha č. 1 

 



 



                   příloha č. 2 

  


