Usneseni

č.' 34

l20l8

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 22.
Přítomni

d1e

ííjnz2018 od

16 hodin

prczcnčnílistiny: lng. Jiří Bendl, Ivo Kurhajec, Bc' Daniel Dvořák' Jiií Mcdek

Omluven: Mgr. Pavcl Kotrba
Hosté| Luboš Ježek

Program zascdání:
1. Schválcní progamu zasedání Rady města Klecany
2. Vyhodnocení pod]in-ritní VZ na stavební práce akce ''Rekonsťukce a přístavba objektu Rychty
č. p. 7,l a 487 ve městě Klecany''
3. Snllouva o nájnu nebyových prostor č' 022/20l8
4. Smlouva o nájn'ru ncb}tových prostor č. 023/2018
5' Žádost o povoleni užíváníprostoru kolem budovy č.p. 960 v areálu Do1ní Kasárna
6' VýročníZpláva o činnosti ško1y Za lok 2017120l8
7' Žádost ZŠa MŠKlecany proplacení učebny
8' Mrnimálnr prevenli\ nl progratn lš a Vš Klťťan)
9' Zpráva o činnosti ško1y

l

'

2'

3.

Rada města Klecany:
Schvá1i1a plogram zasedání.
Hlasování:4 pro -0 proti 0

zd'el

se

Vza1a na vědomí:

a)
b)

Protokol

otevírání nabidek a písemnou zprávu o hodnoceni ze dne 16.10.2018
doš1ou nabídlr_u společnosti Tost'cz, s'I.o'' Habrek 8,584 01 Ledeč nad saZj\ou. IČ| 25C) 5o
0l9, s ccnou 68 900 000,-Kč bez DPFI/ lhťúoupro provedení díla 350 dni
Rozhodla o:
a) vyloučení dodavatele, společnosti Tost.cz. s.I'o' Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sazavou. IČ:
259 56 0l9. Dodavatel v nabídce předloži] nabídkovou cenu pievyšujícístanovený ceÍový
1ínít.
b) Zrušenízadávaciho iízenína pod]jmitní VZ na stavební práce akce ''Rekonstrukce a
přístavbá objektu Ryclrty č. p. 7,l a 487 ve městě Klecany"'
Ukládá investičnimu tecln kovi Zaslání oznámení lozhodnutí zadavatele o w]oučení
dod.rt:rlglr. l-rol.'kolu ,/ ole\ lranr nahiLlck a prsemnou u prir'r_ o hodnocenI .,ť dnc
]ó.10'20t8 a oznámení ro7hodnutí Zadavatele o zrušení řízeníspolcčnosti Tost.cz' s'r.o. a
ukládá starostovi nčsta projednání da1šího Ťešenív ZMě.
Hlasování: 4 pro 0 proti 0 zdrŽel sc
Schválila znění a podpis nájemní sm1ouvy č' 022/2018 sc společnosti Sellmcx Clobe s.r'o. ]Č
Z

0ó171613, se sidlem Tieboradická 1073/43' 180 00 Plaha 8 na kójj č' 7-26' v buclově č.p. 943
v areálu Dolní Kasánra.

4.

Hlasování: 4pro 0 proti 0zdrŽelse
Schválila znění a podpis nájemní smlouvy č. 023/2018 s p' Janem Bečičkou'IČ ,+76l)2557. sc
sídlcn Cihlářská 419i5, l90 00 Praha 9 na kóji č' 6-27, vbudovč č.p.943 v areálu Dolní
Kasáma'
Hlasovani| 3 plo 0 proti 1 7držel se (I. Kurhajec)

5'

schválila Žádost spolku Pravý Hradcc. z's' o povolení užíváníprostoru ko1en brLdovy č.p' 960
v Do]ních Kasárnách pro v}užjtíLaso1 game. Za bezpečíost účastníkův prubělru hry odpovídá
Pravý Hradec Z's'

6'
7'

8'

9'

./a

4,,'.Rrl

pro 0 ploti

0 zúŽel se
Vzala na vědomí Výočnízprávu o činnosti základni a mateřské školy za školnírok2017/2018'
Projednala žádost ředitelky ZŠa MŠK1ecan) MgŤ' Jarosla\ ) Bareso\ š o piíspěvek na 7ří7cní
Íovéučebny v souvislosti s navýšením počtu žákůvc školním roce 201812019 ve výši 137'938.Kč c1le přiloženého rozpisu'
Souhlasí s poskýnutím příspěvku v phé výšj, přcdá Zastupitelstvu města Klecany ke schválení
Iozpočtového opatře í.
Hlasování: 4 pro 0 proti 0 Zdťel se
vzala na vědomí Minimálni preventivní program pro školnírok 2018/2019 v}piacovaný Mgr.
Hanou Kuže1kovou školnímetodik primámí prevence pro Základní školu a Mateiskou školll
Klecany.
Vzala na vědomí zplávu o činiosti školy vypracovanou ředitelkou ZŠa MŠKlecany MgrJaroslar'ou Burešor'ou' Zpráva budc uveřejněna na webu města Kleoany'

H1asování: 4

1i.:

rt

a).,. r,

1

l

,,.,.)

hajec

