Usnesení č. 29 12017
ze zasedání Rady města Klecany, které se kona|o dne

28.8.20l7 od l6:00

Piítomni dle prezenčni listiny| lvo Kuúajec' Ing. Jiří Bendl, Bc' DanieJ Dvořák' Jiří Medek
Omluvenr Mgr. Pavel Kotrba
Hosté: Ing' Michal RathouZský

Program zasedání:
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2.

3.

'l.
5'
6'

7.
L

2.

Schválení programu Zasedání Rady města K]ecany
Budoucí věcné bieneno - vodovodní piipo.jka Rekreačníobiekt Klecánky

-

Rezidence

stÍahov
Přikazní sm]ouva VHM Tradc
Zajištění PD rekonstrukcc konlunjkace v ul' Na Skalkách
Zřizení věcného břemene sluŽcbnosti jnžcn}Ťskésítč- PIoTelPro optické piipdení AVAPS
Žádost o ukončeníná.jcnní smlouvy
oznámení o provedolí geologických prací

Rada města Klecany:
Schvá1ila program zasedání.

HlasováÍí:4pro 0 proti

_ 0 zdržel se

Bere na vědomí Žádost společnosti Rezidence stfahov s.r'o.' lČ: 248 21 1]0' nístem
podnikání Harrnonická 138,+/11' 158 00 Plaha 5 - stodťllky o uzavření sm1ouvy o o snrlouvě
budoucí o věcnóm břeneni sluŽebíosti inže[ýrskésítě pro vodovodní přípojku objektu
Rekreačníobjekt Klecánky na pozemcích č. parc.3'76/3,3'7619,63'7/6
k'ú. Klccany^345|3
Schva1u.je znění a uzavření smJouvy o uzavření budoucí sm1ouvy o zříZeÍívěcného břemene
služebnosti inžen]hských sití pro vodovodni piípojku o\ektu Rekeačníobjekt Klecánty na
pozemcích č' palc. 376/3, 3'7619, 63'716 a 345/3 k.ú. Klecany se společností Rezidence
Shahov s.I'o., ]Č: 248 21 l10' místem poďlikaní Hamlonická 1384/1l, 158 00 Praha 5
Stodůlky'
Ukládá tcchnikovi správy majctku připravit smJour'u k podpisu' temín: 4.9.2017
Hlasování: 4 pro 0 proti 0 zdržel se
Bere na věrlomi in1bmaci starosty o potiebě instalace e1ektrické požámísigna1izacc
1' objektech č'p. 9'13 a 9zl4 dle dokumentace požiánrě bezpečnostního řešení vypracovaného
společností KRASo@ požámě technick1 servis. s.r'o'. lČ| 27Ó51,)q1. mistem podnikíní
Bellušova 1864' Praha 5 v dubnu 2012. infomaci stalosty o potŤebě uzavření piíkMní
smlouvy na odbomou technickou pomoc při lealizaci elektrické požiínísignalizace v areálu
Dolní kasána K1ecany č'p' 943 a 944' nabídku společnosti VHM Trade, spol' s r'o', lČ:
48950106, místcm podnikání Přemyš1enská 45' 250 67 Klecany na zajištění odbomó
teclrr cké polnoci při lealizaci elektrické požární signalizace v arcá]u Dolní kasáma Klecany
č'p' 943 a 94,1 za cenu 350'- Kč bez DPH za hodinuSchvaluje zněni a podpis příkazni sm]ouvy na odbomou tecluíckou pomoc při rea]izaci
elekt cké požámi sig1]alizace v areálu Dolní kasána Klecany č.p. 9,13 a 9'14
se společností VHM Trade' spol. s I'o', Ia'| 48050] 0ó, Lnistcm podnika lťťmyšlenská45,
250 67 Kleca]]y za cenu 350'- Kč bez DPH Za hodinu.
Ukládá technikovi správy n)ai etku připravjt slnlou\'u k podpisu. temíÍ:l '9'20l7
Hlasování| 4 plo 0 ploti 0 zdrže1 se

'

4. BeIe na včdomi intbrmaci starosty o potřebě rekonstrukce komunikaco

\'ul' Na skalkách,

nabidku lng. Pet.a Rothe' IC]| 1496360'l, místem podnikání Na ŠlLmavě I40, 252 26
Tiebotov jednostupňové dokumentace DsP + DPS na rekonstrukci konrunikace v u]ici Na
skalkách za cenu 56 000_- Kč.
Schva1uje realizaci rckonstrukce komunikace v ul. Na Skalkách' objednání jednostupňo\'é
dokunentace DSP+DPs na rekonstÍukci kon'tunikace v u]jci Na Skalkách u lng-Pctr.a Rotlre.
IČ: 1,1963604, místem podnikárri Na Šumavě l40, 252 26 Třebotov za cenu 56 000,- Kč.
Ukládá technikovi spIávy majetl-u vystavit objednávku. termín: 3l '8.2017
Hlasoválrí: ,1 pro - 0 protj 0 zdrŽel se
5. Bere na vědomí Žádost společnosti ProtelPro, spol. sr.o.,IČ':4'712727I, místem podnlkání
Na Hutmance 300/7, Praha 5 - Jinonice o uzaviení smlouvy o snlouvě budoucí o 7řízcní
věcného břcn'icne sluŽebnosti inženýrskésítě na pozenku č. parc' 654/2 k.ú' Klccany plo
stavbu .'optícké připojení objektu AVAPs K]ccany 0308/17 Klecany, pa'č. 939" v délce cca
2m.
Soúlasíse Z1ěníln a uza\'řením snlouvy o snlouvě budoucí o zříze1 věcného břemene
služebnostj ioženýrské sítě na pozemk! č' parc' 654/2 k'ú. K]ccany plo stavbu
',optioké
připojení objektu AVAPS Klecany 0308/17 Klecany, pa.č.939" se spo1ečnostíProtc]Pro'
spol. s r.o', IČ| 47l2l271' místem podnikání Na Hutmance 300/7, Praha 5 - Jinonicc
Uk]ádá technikovi splávy majetku připnvit sm1our,u k podpisu, termín 9'9'20i 7
Hlasování: 4 pro 0 ploti 0 Zdržel se
6. Schr'álila žádost firmy Alfeza s.I.o'' Ia' 28380185. U Lekcmy 228'q. ]50 h7 K]ccany o
ukončení nájemní smlouvy na objekt č.p. 957A v areálu Dolni Kasáma ke dni 3 l ' l0.20 ] 7.
Hlasování:4 pro 0 proti - 0 zdržel se
'7. vzala na vědoní oznámení firmy Aguatest. IČ 447a484J. se
sldlen] Ceologjcká 4' Plaha 5 o
provedení geologických praci na pozemku areálu Kalového hospodářství Drasty páI'č' 54/2
k'ú. Klecany, \'e vlastnictvi blavního mčsta Prahy a provozování společnostíPražské
vodovody a kanalizace, a.s.
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