Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 15/2021 ze schůze Rady obce
konané dne 1. 6. 2021 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:
3 členové
Omluveni:
Ing. Zdeněk Růžička, Jan Stypola
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 12/5 b) předložit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 jako bod
jednání zastupitelstva obce ke schválení (místostarosta obce), trvá
RO 14/4 d) informovat členy konkurzní komise na výběr ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Radonice
p.o. o jejich jmenování (obecní úřad), splněno
RO 14/5 b) zajistit instalaci dopravního zrcadla u zadního vchodu do Obecního domu v ulici
Nad Školou (radní pan Forman), realizuje se
RO 14/5 c) zajistit u zástupců TJ Slavia posekání pronajatého parkoviště (radní pan Forman),
splněno
Pořad jednání:
15/1
15/2
15/3
15/4
15/5
15/6

Faktury
Stavba ZŠ Radonice
Rekonstrukce Nebeského rybníka
Hřiště při Základní škole Radonice
Vnitřní vybavení Základní školy Radonice
Informace starosty obce + různé

15/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 2110440 za opravu svahové sekačky společnosti DVOŘÁK – svahové sekačky
s.r.o., Pohled ve výši 33.308,- Kč včetně DPH,
b) faktury č. 22025 za zpracování účetní agendy za duben 2021 společnosti Pagina Consult
spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH,

c) faktury č. 20210539 za opravu žacího stroje ISEKI Ing. Miloslavu Šípalovi, Tuřany ve výši
22.927,08 Kč včetně DPH,
d) faktury č. 2021-00045 za provedené zahradnické práce za měsíc květen 2021 společnosti
Sandolini s.r.o., Praha 8 ve výši 20.328,- Kč včetně DPH,
e) faktury č. FV21/34 za práce provedené na akci „Radonice – Udržovací práce a odbahnění
– rybník Nebesák“ společnosti DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice ve výši
769.164,31 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro:
3

15/2

Proti:

0

Stavba ZŠ Radonice

1) etapa II.A
a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 40 z kontrolního dne stavby „Základní škola
Radonice – etapa II.A“ ze dne 26. 5. 2021 (příloha č. 1).
2) etapa II.B
a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 40 z kontrolního dne stavby „Základní škola
Radonice – etapa II.B“ ze dne 26. 5. 2021 (příloha č. 2).

15/3

Rekonstrukce Nebeského rybníka

Rada obce bere na vědomí:
a) zápis č. 3 z kontrolního dne stavby „Odbahnění a opravy nádrže – rybník Nebesák“ ze dne
26. 5. 2021 (příloha č. 3).
b) zápis č. 4 z kontrolního dne stavby „Odbahnění a opravy nádrže – rybník Nebesák“ ze dne
31. 5. 2021 (příloha č. 4).

15/4

Hřiště při Základní škole Radonice

Rada obce:
a) Bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky „Hřiště při Základní škole
Radonice“ (příloha č. 5).
b) Bere na vědomí Protokol o dosavadním průběhu řízení a o posouzení splnění podmínek
účasti vybraného dodavatele (příloha č. 6).
c) Schvaluje Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Hřiště při
Základní škole Radonice“ (příloha č. 7). Stavba bude zadána společnosti Sport-Technik
Bohemia s.r.o., Praha 8 za nabídkovou cenu 1.769.130,67 Kč bez DPH, tj. 2.140.648,11 Kč.
d) Schvaluje smlouvu o dílo se společností Sport-Technik Bohemia s.r.o., Praha 8 na akci
Hřiště při základní škole Radonice (příloha č. 8) a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování:
Pro:
3

Proti:

0

15/5

Vnitřní vybavení Základní školy Radonice

Rada obce schvaluje kupní smlouvu se společností ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., Brno
na dodávku vnitřního vybavení Základní školy Radonice v ceně 3.308.370,- Kč bez DPH
(příloha č. 9). Smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení.
Hlasování:
Pro:
3

15/6

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Rada obce bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru (příloha č. 10)
b) Rada obce bere na vědomí Zápis z jednání stavební komise (příloha č. 11).
c) Vedení ZŠ a MŠ Radonice
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o pověření Mgr. Jany Koudelkové
výkonem funkce ředitelky ZŠ a MŠ Radonice po dobu pracovní neschopnosti Mgr. Lenky
Kremlíkové.

USNESENÍ č. 15/2021
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 1. 6. 2021
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 15/2 – 1.a)
- zápis č. 40 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne
26. 5. 2021.
Bod 15/2 – 2.a)
- zápis č. 40 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne
26. 5. 2021.
Bod 15/3 a)
- zápis č. 3 z kontrolního dne stavby „Odbahnění a opravy nádrže – rybník Nebesák“ ze
dne 26. 5. 2021.
Bod 15/3 b)
- zápis č. 4 z kontrolního dne stavby „Odbahnění a opravy nádrže – rybník Nebesák“ ze
dne 31. 5. 2021.
Bod 15/4 a)
- Zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky „Hřiště při Základní škole Radonice“.
Bod 15/4 b)
- Protokol o dosavadním průběhu řízení a o posouzení splnění podmínek účasti vybraného
dodavatele na akci „Hřiště při Základní škole Radonice“.
Bod 15/6
- informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 15/1 a)
- proplacení faktury č. 2110440 za opravu svahové sekačky společnosti DVOŘÁK –
svahové sekačky s.r.o., Pohled ve výši 33.308,- Kč včetně DPH.
Bod 15/1 b)
- proplacení faktury č. 22025 za zpracování účetní agendy za duben 2021 společnosti
Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH.
Bod 15/1 c)
- proplacení faktury č. 20210539 za opravu žacího stroje ISEKI Ing. Miloslavu Šípalovi,
Tuřany ve výši 22.927,08 Kč včetně DPH.
Bod 15/1 d)
- proplacení faktury č. 2021-00045 za provedené zahradnické práce za měsíc květen 2021
společnosti Sandolini s.r.o., Praha 8 ve výši 20.328,- Kč včetně DPH.
Bod 15/1 e)
- proplacení faktury č. FV21/34 za práce provedené na akci „Radonice – Udržovací práce
a odbahnění – rybník Nebesák“ společnosti DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., České
Budějovice ve výši 769.164,31 Kč včetně DPH.

Bod 15/4 c)
- Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Hřiště při Základní
škole Radonice“.
Bod 15/4 d)
- smlouvu o dílo se společností Sport-Technik Bohemia s.r.o., Praha 8 na akci Hřiště při
základní škole Radonice.
Bod 15/5
- kupní smlouvu se společností ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., Brno na dodávku
vnitřního vybavení Základní školy Radonice v ceně 3.308.370,- Kč bez DPH.
C. Pověřuje:
Starostu obce
Bod 15/4 d)
- podpisem smlouvy o dílo se společností Sport-Technik Bohemia s.r.o., Praha 8 na akci
Hřiště při základní škole Radonice.

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

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Smlouva o dílo se společností Sport-Technik Bohemia s.r.o., Praha 8 na akci Hřiště při základní škole
Radonice je uložena na www.radonice.cz v záložce obecní úřad/vyhlášky, rozpočet, uzavřené smlouvy.

Příloha č. 9

Kupní smlouva se společností ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., Brno na dodávku vnitřního vybavení
Základní školy Radonice je uložena na www.radonice.cz v záložce obecní úřad/vyhlášky, rozpočet, uzavřené
smlouvy.

Příloha č. 10

Příloha č. 11

