Usnesení č' 24 12017
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne l0.7.2017 od l6:00
Přítomni dle prezenčÍílistiny: lr'o Kurhajec' Bc' Daniel Dvořák, Mgr' Pavel Kotlba' Ing' Jiři Bendl
om1uven| JiŤí Medek
Hosté: Luboš Ježek. Ing' Micha] Ratbouzský

Program zasedání:
l' sch\'álení programu zasedáni Rady města KlecaDy

2'
3.

Kontojnerová stání

Vcřcjné osvět1ení v lokalitě Astlapark
'l. Reko stnrkce a přístavba objektu R;'chty
5' Schválení dodatku
ó' Změny rczpisu rozpočtu
7. Úhrady provozních nákiadů za konání svatebních obřadů
8' Žádost o doplnění ínventáře do parku
9' svolávací systém pro JSDH Klecany
10. Mandátní smiouva na administraci dotace na spotoý]í aleá1 Klecany Spoltklub

1

'

2'

3'

Rada města Klccany:
Schvá1i1a program zasedání.

Hlasování: 3

pro 0 ploti

0 ZdrŽel se

Bere na vědoní iÍ1blmaci starosty o potiebnosti rea]jzace vybudování kontejnelových
slanl: l- PoŠTA,0o-ló AL|FZA,0_ N{ HRADlŠlt, .l 5KOLA' 0,1 KASÁRNA' 0l
\\]VllsTi. 0o Bl \cHovl' l2 SlDl l(TĚ' l4 P|o\YRSKÁ, lo KAsÁRNA
WOODCOTE, 08- BAJEROVI, 05 DPS, 02 BOLESLAVLA. projektovou dokumentaci
v)4)Iacovanou spoiečností JM Constnrction, s'r.o' v září 2016, nabídku společIrosti MA
projekt, spol. s r.o., lČ: 284 3ó 318. míste1r1 podnikaní Patočkova 1638/67, 169 00 Praha ó
na zajištčníadministťace veřejné zakázky na výběr dodavatele vybudováni kontejnero\'ých
stáííza cenu 21 000.- Kč bez DPH
Schvalu.je realizaci levitalizace kontejnercvých stání dle projektové dokumentaoe
v}pracované společností JM Co11strltction. s'I.o. vZáři 20ló a znění a podpis mandátní
smlouvy na Zajištění administrace l'eřejné zakázky na výběr vybudování kontejneroých
stání se společností MA projekt, spol' s r',r', lČ: 28'l -]o ] l 8 zc cenu 21 o00,- Kč bez DPH
Ukládá technikovi správy majetku připravit ma1'ldátní smlouvu k podpisu.
H1asování:3 pro -0proti 0 zdržc] sc
Bere na věr]omi inlbrmacc starosty o potřebě Zajištění provozu veřejného osvětlení
v lokalitě Astrapark' infonnace stalosty o možnosti odkoupení veřejného osvět]cti v
1oka1itě Astrapark od ing' Gabriely Burzové jnsolvcnúliho splávce'
Soublasí s odkoupením veřejného osvět1ení v ]okalitě Astlapark za cenu 50 000,- Kč.
Ukládá technikovi správy majetku oznámit rozhodnutí Rady nrěsta Klecany insolvenční
správk}ni.
H1asování: 3 pro 0 proti 0 zdrže1 se

4'

5'
6'

7'

Vzala na věclomí zprár.u o hodnoceni nabídek na veře'jnou Zakázku maiého rozsahu na
služby s názvenr VZ - ,,RekonstÍukcc a přístavba objektu Rychty č. p. 74 á 487 ve lněstč
Klccrry r1xnn fDl .r Lourdinar,'ra Bo./P" r došloLr nahidk-u lng' Alrše Řa'l1. lČ: -'lo
34 1ó3. s ccnou 31 800,- Kč bez DPH za rněsíc činnosti a hodinovou sazbou 460'- Kč bez
DPH
Schvaluj e uzavření Příkaznísmlouvy s Ing' Alešem Řadou' IČ: 749 34 I63 a povcluJ e
investičníhotechnika k Zajištčníuzavřeni sm]ouvy.
Hlasováni: 3 pro 0 proti 0 Z&Žel se
Schvá]ila Dodatek č. 2 k PŤíkaznísniouvě č. l0/2017 se společností ASLB spo1. sr'n',
2'l1 220 25, se síd1em Dětská 257l/l78' l00 00 Praha 10.
H1asování: 3

pro 0 proti

TČ

0 ZdrŽel se

vzala na \'ědomí Zněny rozpisu rozpočtu č. 2.j2017.
Schválila návrh matrikářky městského úřadku K1ecany na zavcdcní úlrrad provoznich
nákladů za konání svatebních obřadů v nimoiádném temlinu a konátrí svatebních obřadů
mimo obřa<lni síir'

Hlasování: 3 pro 0 proti 0 7dÍŽe1 se
8' vzala na vědomí Žádost p. Zdeny Lonové o doplnění laviček' odpadkových košůa zábradlí
do parku mezi kostclem a farou.
9. Schválila náL_up nového svolávaciho systému pro Jednotku sbtru dobrovo1nýclr lrasičů
Klecany za cenu 23.535,- Kč'
Hlasování: 3 pro 0 proti 0 zdržel se
10' BeIe na vědomí í]fonnaci starosty o potiebě uzavřcní mandátní smlouvy na adminjstracj
dotace na spoltovní areál Klecany Spoftklub a nabídku společnosti LK Advlsory ' s' r 'o'' Iť':
242 75 093, mistem podnikání Kubánské náměstí 1391./11, ]00 00 Plaha
Vršovice na
administraci dotace na Spoftovní areál Klecany Sportkiub za cenu 30 000,-Kč bez DPH za
zhotovení žádostj o podponr a 90 000,-Kč jako odměnu piípadě schválení žádosti a piiznáni

l0

dotace.

Schvaiuje znčnía podpis mandátní smlouvy na administlaci dotace na spoftovní areál
Klecany spoftklub se společností LK Ad\isor], s'I'o'' IČ: 242 75OqJ, mistem podnjkání
Kubánské náměsti l391/1]. 100 00 Praha 10 vršovice Za cenu 30 000.-Kč bez DPH 7a
zhotoveni žádosti o podpot'u a 90 000,-Kč jako odměnu případě schvá]cni žádosti a přiznaní
dotace.

Ukládá technikovi správy majetku připlavit smlou\'tl k podpisu, termín: 28'7.2017'
Hlasování: 3 pro 0 proti 0 zddel se
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Bc. Daniel Dvořák
místostalosta
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