Usnesení č. 3 /2018
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 29.ledna 2018 od 16:00

Přítonni dle plezenč]rí listiny| Ing' Jiři Benr]l. Bc' Daniel Dvořák' Mgr. Pavel Kotrba (16.l5). Ivo
Kurhajec, JiŤí Medek (l6|30)
Hosté: Ing. Michal Rathouzský' Luboš Ježek

Program Zasedání:
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Schvá1ení programu zasedání Rady rněsta Klccarly

Smlouva o smlouvč budoucí o věcném břemeíi služebnosti inženýrskésítě kabelu kNN na
pozemku č' parc' st. 146 k.ú' Klecany
Zadávuci dokumentace projektu "Mokiad''
TDl nad prováděnírn projektor'ých praoí teohnologic vc stupni plo provedení sta\'by
rekonstrukce aloV
Žádost o dočasnésníženíná.jmu MHM EKo s.r'o.
Cenové nubidky Ira zajištění sJuŽcťv odpadovém hospodáiství
\á]cnnisrnlolrr č' UU''0l8
Dodatky pozemky Vinice
Oprava vozu Fiat Doblo Farni charita

Rada města Kl€cany:
l
Schválila p1'ogran1 zasedání'
Hlasovánil 3 pro 0 proti 0 zdťel se
) Schvalu.je urnístěrlí kabelu kNN a skŤíni sR602 na pozemku č. parc' st' 146 k'ú' Klecany a
znčnía podpis SMLOUVY o uzavření budoucí snrlorLl'y o ZříZení věcného bienene
sluŽebnosti inžcnýrských sítíse společnostl'ČEZDistribuce' a's''se sLd]em Decín. DěčínIvPodmokly, Teplická 87,l/8, PSČ 405 02, IČo: 24729035. DlČ: CZ24'729o35 zastoupenou
Mj]anen Šerákem na základě plné moci ze dne 28'3'20l7 evid' č' PM/II_18/2017 spočívající
umístčnív kabe]ovém vcdcní kNN a skříni SR602 na pozcnku č. parc. l46 k.ú' Klccany
Ukládá j vestičnímutechnikovl připravit smlouvu k podpisu'
Hlaso!'ání: 3 pÍo o pÍoti 0 zdÍžclsc
3. Schva1rrje finá1ni znění Zadáýaci dokumentace na veřejnou zakázku rna]ého rozsahu na
služby (projektová a inženi.rská čimost) na akci ,,Revita1izace územímokřaclu v Klecanech"
a ukládá investičnínu teclrnikovi zveřejnění výzvy k podání nabidky na prolilu zadavatele a
pňn'ré oslor'ení s-ti společností'Vitězný subjekt bude pozvárr na veřejné projedlání návrhu
DUR.
Hlaso\'ání: 4
4.

pro 0 proti'0

zclržel se

Bere na věclomí inlbrmaci starosty o potřebě zajištění konzultačníčinnosti. poladenství a
technického dozoru pro investora nad provádčnín plojektových praci teohnologiš !e stupni
l'ro pr.,\ťJťnI clJ\b} |ť|.]n.IrLkce l'oV.
Schva1uje znění a po<ipis piíkaznísmlouvy o zajiŠtěni konzultačníčinnosti, poradenství a
technického c1ozoru pro iívestora nad prováděnín projektových prací technologie r < sttLpni
pro provedeni stavby rekonstrukce ť:ov s Ing' IVo šUrmcm, IČ: l3l 5] 165, místem
podnikání Severovýchodní Vl 673/30' Praha 4, Záběhlice za cenu 450,- Kč/hod včetně DPH'
Ukládá tecluikovi sp.ávy maj etl_u připÍavit smlou\'u k podpisu, telrnín| 31 .1 .20 ] 8
1

Hlasování: 5 pro-0proti 0zdrŽc1se
5. Vzala na r'ědomí žádost společnosti MHM EKo s'r'o, IČ 45789355, sc síd]ern Na Stamberku
97' Plaha 8 o sníženínájmu Z částky 68.785,- Kč na částku 50'000,- Kč bez DPH Z dů\'odu
nev},uŽití celého plonajatého prostoru.
Po/\e]eonclelc <polťano5li lng' JJl05lc\a Ršhll n.l jednan rad) 1lésld'
Hlasování| 5 plo 0 proti 0 zdržel se
o. Vzala na vědomí nabidky la odvoz odpadu (plastů) od t]lem AVE s.r.o'. Přažské služby. a's',
a společnosti FcC (ASA)'
'7.
Schválila uzavřcni nájemni smlouvy č' 002 20L8 s firmou LJntffon s'l'o', I(' 2'1298255' se
sídlem ve Ž]íbku 2196' 193 00 Praha 3 na pozemek v areálu Dolní Kasáma plo parkování 2
ks karnionú'
Hlasovánil 5 pr'o 0proti- 0Zdrželse
8' Schvá]i]a dodatky č' lL uzaviené s p' Zdeňkem Klausen'r a p- Františkem Duškem na
pronájcrn části pozemků par. č' 35711 v k'ú. Klecany'
Hlasováli: 5 pro 0 proti 0 zdržcl sc
9' Vzala na vědomí nutnost op.avy vozu Fjat Doblo SPZ 8S3 1104' kteqi používá Famí charita
Noratovice' Vůz bude převe7on do díhly Města Klccany.
Hlasováni: 5 pro 0 proti 0 zdržel se
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