Usnesení č' 35 /20r8
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 29.

řijna 20l8 od 16 hodin

Přítom1ť dle prezenční listiny: lng- Jiří Bcndl' lvo Kurhajec, Bc' Daniel Dvořak, Mgr' Pave] Kotrba.
.Iiií Me<lek
Hosté: Ing' Mjchal Rathouzský

Progřam zasedání:
1. Scl'tvá1ení progranu Zasedání Rady města Klecany
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Přístavba galáŽe hasičskézbro.jrrice r'e městě

Kleca0y

Likvidace nebezpečnéhoodpadu v č-p. 972
Smlouva o nájnu nebýových prostor č. 024/20]
výstavba pumptracku v Kleca ech
v:ýpo\'ěď Z nájenní smlouvy
výrcčni zpÁ\a zUŠKlecany
Účetní závěrka ZUŠ k 30.9.2018

dodatek č' 3

8

Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání.
Hlasování:5 pro_0 proti 0 zdržel se
2. Bere na vědomí inlbrmaci stalosty o potřebě dodatečných stavcbníclr pIácí (vícepráce), které
ncbyly zahmuty v původním objemu prací, jsou pro řádné dokončenídí1a nezbyné a změÍa V
osobě dodavatc]e ncní možná z důvodťtkoordinace stávajícího pruběhu prací a dodatečných
plací' v lámci stavby " Přístavba gáliáŽe hasičskézbrojrlice ve nlěstě K1ecany" ve výši
78 282.90 Kč bez DPH
schvaluje pfovedení dodatečných stavcbních práci (vícepráce), v rámci star'by "Přistavba
garáže hasióské zbrojnicc vc městě Klecaný' a znění a uzavření dodatku č'] ke smlouvě o dílo
ze dne 2.5.201'7 so společností DoMISTAV CZ c's'' IČ: 442 64 _]2l ' nlístem podt]ikání
Foelstlova 897, 500 02 Htadec KÍálové na prcvedení vícepracíza cenu 78 282,90 Kč bo7 DPH'
Cc]ková ccna dí]a činí2 515 482.21 Kč bez DPH.
Uk1ádá technikovi spÍávy majetku pŤiplavit dodatek k podpisu, termin L5.l 1 .2018.
Hla.ovanr: 5 prn 0 prou 0 /dr7el .e
3. Bere na vědomí inlbrmaci o potřebě likv1dace ncbezpečného odpadu v č'p. 972
- nabídku likvidace nebezpečnéhoodpadu v ó'p' 972 společnosti DEKONTA' a s'. TČ:
25006096, nístem podnikání Dřetor'ice 109,2'13 42 Dřetovice za cenu 6] 1 738'- Kč bez

-

DPH

nabídku ]ikvidace nebezpečnéhoodpadu v č'p. 972 spo]cčnosti FCC Česká republika, s'r'o.,
IČ: 45809712. místem podnikání Praha-Ďáblicc' ĎcbLce' ĎibLiekr 79l/89 za cerru

2,ll

Kč bez DPH
nabídku likvidace nebezpečného odpadu v č.p' 972 spo]ečnosti ECOSERVIS - konplexní
nakládání s odpady s'r'o-, lČ: 2,1ó89,183, místcm podnikátrí Liberec V-Kristiánov, Aloisina
výšina.1l;l/8 za cenu l87 100,- Kč bcz DPH'
260.-

Schvalujc objednání ]ikvidace nebezpečného odpadu v č.p' 972 u společnosti ECoSERVIS komplexní nakládáni s odpady s.r'o'' IČ 2,+b8o483. mlstem podnikánl Libercc V_Kristjánov'
Aloisina výšina'l1'l/8 za ceDu l87 100'- Kč bez DPH
Ukládá technikovi spfávy majetku \'ystavit objednávku, termín 31.10.2018'
Hlasování:5 pro- 0 proti 0 zdrŽel se
4. Schválila znění a podpis smJouvy o ná.jmu nebyových pIostol č.024/2018 sp. Michalern
Konfa1ou na pronájem kójí č. 15'16'17,18vbudověč'p.944vareá1uDolníKasán]a
Hlasování:5 pro 0 proti 0 Zdržel so
). Vzala na vědolní žádost p' Martina Ševčíka
k projcdnání a podporu výstavby cyklistické dláhy pumptracku v Klecanech.
Pozve na zasedání Rady města p' Ševčíka
a bude hledat vhodÍou lokalitu pro pupmptÍack'
6. Schvaluje žádost lirmy Lubtrans s.r'o', IČ 2720642'1 o ukonťelll'na;onní snrJnuvy na parkování
kanrionu k 31.12.2018.
Hlaso\'ání:5 pfo 0 p|oti
'7.

- 0 zdržel se
Vza]a na r'ědomí Výročnízprávu o činnosti Zák]adní umě1ecké školy Klecany, předá
tinančnímu výboru.

8.

Vza]a na vědomí Účetní závčrlal Základní urně1ecké školy Klecany k 30'9'20l8, předá 1lnančnímll
výboIu.

