Usneseni č' 23 12017
ze zasedání Rady města Klecany,, které se konalo dne

26.6.2017 od,16:00

Přítomni dle prezenčnílistiny: Ivo Kurhajec' Bc. Danie] Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba, lng. Jiří Ben{lL
omluven| Jiií Medek
Hosté: Luboš Ježek, Mgr.

Vladinít Lacíu' Tomáš soukup' Maftin Hora.Ing. Micha1 Rathouzský

Program zascdání:

l'

2'

3.
4.
5.
6.
7.
8'

9'

Sohválcní programu zasedání Rady nčsta Klecány
Demografická studie Klecany
Úprava komunikaci, parkovfurí a přístupu do MŠa ZŠKlecany
Rekonstrukce komunikací v Klecanech lll' etapa
Žádost o převod dotaoe
Rekonstrukce a piístavba objektu Rychty č. p. 74 a'187 ve městě Klecan}'
Žádost o schváleni odměny řediteli ZŠKlocany
Intbrmace ze Základní školy
stavební práce v ZŠKlecany

10' Nákup nantinelťt
1

1' Pověřcní zastupitele

1.

Rada města Klecany:
Schváliia program zasedátrí'

Hlasování:4pro 0proti_0 zdržel se
2.

Bere na vědomí aktualizovanou clemografickou prognózu K1ccany a okolní obce z kvčtna
2017. Studie se zabjvá indexem ná\'štěvnosti ZŠ'porovnává kapacitu' doporuču.je

neuzavíIat sn]lou\,u o školskémobvodu s obcí Zdiby a předá Zastupitelstvu města Klecany.
3. BeIe na vědomí inlbrmaci stalosty o potiebě zajištění technického dozoru ínvestofa a
koordinaci BoZP na stavbč Úprava komunikací. paIkování a piístupu do MŠa ZS KJeeany

a nabídku ing' Aleše Řady' IČ: 749 34l 63, místem podnikání Rasošky 88, 552 21 na
za.jištění technickóho dozoru invesklra a koordinaci BOZP na stavbě Úprava komunikací,
parkování a přístupu do MŠa ZŠKlecany za ccDu tecl']llický dozor investola 23'900,- Kč
bez DPH za měsíc činrrosti a koordinátor BOZP 7.900,- Kč bez DPH za měsíc činnosti.
Sohr'aluje zoění a podpis mandátní smJoui1 s ing. ALesenl Řcdou' IČ: 71q ]41 63' nístem
poú]íkfuíRasošky 88, 552 21 na za.jištčnítechnického dozonr investora a koordinaci BoZP
na stavbě Úprava komunjkací, parkování a přístupu do MŠa ZŠK]ecany za cenu technický
dozor investola 23'900'- Kč bez DPH Za měsíc čínostia koordinátol BoZP _ 7.900.- Kč
bez DPH za měsíc činnosti'
Ukládá technikovi správy majetku připravit smlou\'! k podpisu 3o'6.20l7'

H1asování: 4
4.

pro 0 pfoti

0 7drže1 se

Bere Ía vědomí inÍbrmaci statosty o potiebnosti realizace opmvy mistních kornunikaci
v ulicích l. máje a Pion1rská, projektovou dokurnentaci v)4)Iacova.nou ing,. Jiňm Kuličem
v bŤeznu 2017 a nabídku společnosti MA projťkt, sPol' s Io'! Ič: 284 ]h318, nístem
podnikání Patočkova 1638/ó7' 169 00 Praha ó na zajištění administrace veřejné zakazky na

výbčr dodavate1e opravy n]íst1líchkomunikací v ulicích 1. máje a Pionýrská za ccnu
28'000,- Kč bez DPH
Schvaluje realizaci oplavy místníchkomunikací v ulicích 1' máje a Pionýlská dle projektové
dokumentaoe v}?Íacované Ing' Jiiím Ku]jčern v bieznu 2017 a Zlčnía podpis mandátní
smlouvy na Zajištěni administace veiejné zakázky na výběr dodavatele opravy nlístnícl]
kon]unikací v ulicích t- májc a Pionjrská se společnostíMA projekt' spo1. s r'o'' IČ: 284
36 318 Za cenu 28'0o0,- Kč bez DPH.

Ukládá techrrikovi správy rna'jetku piipravit mandátní smlouvu k podpjsu.
Hlaso\'ání: 4 pro 0 protí 0 Z&Žel se
5. Vza]a na vědomi žádost p. Evy stanislávové o přcvedení dotace schválené Zastupitelstvem
ěsta K]ecany vc výši 30.000,- Kč na spolek Pravý Hradec. Rada města předá žádost
Zastupitelst\'u města' které se bude konat v 7áří 20l7'
6. Vzala na vědomí Zprávu o hodnocení nabídck lta veřejnou zakázk! malého lozsahu na
s1užby s názvem VZ - ,'Rekonstrukce a piístal'ba objektu Rychty č. p. 74 a ,187 ve mčstč
Klecany výkon TDI a kooÍdinátora BOZP" a doporučení komise zadávací řízení zrušit.
Rozhodla o zrušení zadávacího iízení'
Schvaluje úpralu zadávacích podmínek \' rozsahu finančníchobjemil poŽadovaÍých
re1ěrenčnich zakáZck' VýZl'lr k podáni nových nabídek a ukládá invcstičnímuteclrrrikol'i
zajištčníopakované výzvy nezměněnónu okruhu dodavatelů'
"/.

8.

HlasováÍí:4 pio-0 proti 0 Zdťel se
Schválila odměnu ředitc]i ZŠa MŠKlecany. odměna bude plnč hrazena ze mzdových
prostiedků Základní školy Klecany'
Hlasování: 4 pro 0 proti 0 zddel se
Vzala na vědomí infonnace ředitele ZŠKlecany: plovoz školy pies prázdniny' poškozený
stan ve škole.

Schválila proveclení stavebních prací v ZŠKlecany za předběžnou cenu 45.000.- Kč.
Hlasování:'1pro - 0 proti 0 zdťel se
10. Schválila nákup mantine]ů pro florbal do tělocvičny ZŠKlecany za cenu 59'80o'- Kč.
Hlasováni: 4 pro 0 ploti 0 z&žel se
11. Povčřu'je zastupitelku Ing. Kristýnu Holubor'ou k vykonávání svatebních obřadťL
Hlasování| 4 plo 0 proti 0 zdržel se

9.

z2'<_

Bc. Daniel Dvoiák
]nístostaíos1a

p!ěstíl 'r{jecany
lULl .,:r2,1{)290

Doiíecl]nťi'2io6iReťany
lé1 ?il !.rí] 06.1

