Usnesení č. 27 l20l7
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 7.8.2017 od 16:00
Příton]lli

d1e

plezenčnílistin}': h'o Kurhajcc, Mgr. Pavel Kotrba, Ing' Jiří Bcndl, Bc. Daniel D\'ořalk

onrluverr: Jiří Medek

Program zascdání:
l ' schváleni programu zascdání Rady nrěsta K]ecany
2' sooiální býy č'p.97l
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6. ASLB smluvní pokuta
7. stíŽnost na pÍovoz restaulace Falm'fab]e
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Rada města Klecany:
Schválila progran zasedání'
Hlasor'ání: '1 pro 0 proti o 7drže] se
Schvaluje 7nfuí a podpis Příkazní smlouvy s Ing' Alešem Řadou' IČl 749 34l 63' místem
podnikáni Rasošky 88' 552 21 na Zajištčnívýkonu TDI a kooÍdinátora BoZP na akci
býy č-p. 97] ve městě Klecany'' za 3l.800'- Kč bez DPH za měsíc činnosti TDI a
',Sociální
koordinátora BoZP a ukládá investičl mu technikovi zajištěnípodpisu po schváleni přijetí
dotace ZMě'
Hlasování: 4 pro 0 proti 0 Zdťel se
Bere na vědomí infoÍmaci starosty o potřcbě nákupu čeryadel pro v]ýtlak odpadních vod na
biofiltrynaČoVa nabídku spolcclrosti \\lLoCS'sI'o. I(': Ó25 7q 207, místem podnjkáni
obchodní 125, 251 01 Čestlice na dodávLu 2 čeryadel typ: FA 10.33E' t}p motoru: FK
l7.l-,l/8K-4 kw plo v]ýtlak odpadních vod na bioi'iltry na ČoV za cenu 1'l0 278'- Kč bez
DPH.
Souhlasí s objednánírn 2 čerpac1ei typ: FA 10'33E' t}p rnotoru| FK l7.1-'ll8K-4 kw pío
rjr.al odparlni.\ r"o na biofilrrl 'rd ('O\ L.pnl.cnosli \\[O Cr.5.r.o. lr . 02) -420-.
rrrístem podnikání Obchodní 125.251 0l Čestlicczcccnu l402r8'- KcbezDPH'
Ukládá technikovi správy majetk_u vystavit objedoávku' temín: 22.8.2017.
HJasování: 4

pro 0 proti

0 zdÍŽe1 se

Bere na vědonlí infonnaci stalosty o potiebČ opravy Česii a instajaci- ťcrpadla mamutka DN
l00 s lávkou na Čov Klecany, nabídku společnosti FontaDa R' s' r' o'' Ic| 479lla7],
místem podnikání Piíkop'1 (IBC - 5'np'),602 00 Bmo na oplalu česlía instalaci čerpadla

manutka DN l00 s lávkou na Čov Klecany za cenu i 37 080'- Kč bez DPH.
Schvalr.rje objednání opravy česlía instalace čcÍpadlamamutka DN l00 s lávkou na ČoV
KlecaDy u spo]ečnosti Fontana R. s' r' o . Iť': 479l lo72. misterl podnlkání Přikop 4 (IBC 5.np')' 602 00 Bmo za cenu l37 080,- Kč bez DPH
Ukládá technikovi správy maj etku vystavit objednávku termín: 1 1 ' t] ' 20 ] 7
Hlasováni: '+ pÍo 0 proti 0 zdrže\ se
Bele na vědonlí infotmací o potřebě zajíštčníprojektové dokumentace rekonstrukce
veřejného osvětlení v Klecanech' nabídku společnosti sněhota c&c . r o , lČ 242qR28ll,
lnislen_ pod likani Praha l '. Karrj .. Šp'rkora 52J l2'
L

Souhlasí s objednárlím
- studie veře.jného osvčtlení, posouzení aktuálníbo starru a návrh obnovy za ccnu 77 000.-

bez

DPH

- Zplacování projektové dokumentacc na akci ,'Vo Kleoany u]jcc Do Četlovky" ve
DUR dctail DPS za cenu 30 000.- Kč bez DPH
- zpracování projektové dokumeÍtace na akci .'Vo Klecarry ulice Do Klecánek" ve
DUR detail DPS za cenu 30 000.- Kč bez DPH
- zpracování pro.jektovó dokumentace na akci,'vo Klecany oblast pod kostelem" ve
DUR detail DPs Za cenu 3] 000'- Kč bez DPH
- Zpracování plojektové Clokumentace na akci
Klecany ulice Do kasáren I." vo
''vo
DUR detai] DPS 7a cenu 30 000'- Kč bez DPH
' zpracování prrljektovó dokumentace na akci .,Vo Klecany u1ice Do kasár'en II." ve
DUR detail DPS za ccnu 30 000.- Kč bez DPH
Ukládá teohnikovi sprá\'y nlajctku připlavit objednávky k podpisu
H1asování:
6.

'7.

4pro

proti 0zdťe1se
Znění a podpis Dohody o

Kč

stupni
stupni
stupni
stuprli

stupni

0

Scbva]ujc
narcvnání se spo]cčností ASLB spol' sr'o.' IČ:
24122025, se sid]crn Dětská 257lil78' l00 00 Praha 10. na akci PD ,,Rekonstrukce a
přjstavba ob.jektu Rycbty Klecany'' s úhradou srnluvní pol-uty vo výši 15'000,- Kč a ukládá
invcstičnímu technikovi zajištění podpisu této Dohody'
Hlasování: 4 pro 0 proti 0 Zdržel se
Plojednala stížnostna hluk a parkování souvisejícís provozem restauracc Farm Table'
podnět předá městské polioii a právnímu zástupci mčsta k návrhu dalšího řešení.
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Daniel Dvoiák
místostarosta
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