Usnesení č. 24 / 2014
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 4. 8. 2014
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří
Medek
Omluveni: Ladislav Němeček
1) Rozhodla o zrušení předchozího rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní Kasárna“ na
stavební práce ve výběrovém řízení firmě IMPERCOMM, spol. s r. o., Trojská
79/14, 182 00 Praha 8, IČ 49446479 pro nesplnění zadávacích podmínek.
2) Vyloučila uchazeče IMPERCOMM, spol. s r. o., Trojská 79/14, 182 00 Praha 8,
IČ 49446479 z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce
komunikace k areálu Dolní Kasárna“. Dne 14. července 2014 rozesílal zadavatel
Město Klecany všem známým zájemcům dodatečné informace s aktualizovaným
výkazem výměr. Uchazeč IMPERCOMM, spol. s r. o. nebyl mezi zadavateli
známými společnostmi, a proto mu nemohly být tyto informace odeslány.
V nabídce byl oceněný původní výkaz výměr, a tak nabídka nesplňuje zadávací
podmínky.
3) Rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce k areálu Dolní Kasárna“ na stavební práce zadané ve výběrovém
řízení uchazeči EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod
Praha východ, Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, koresp. adresa:
Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9, IČ 45274924.
4) Č. j. 3041/2014 vzala na vědomí zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na
území města Klecany za období leden až červen 2014.
5) Č. j. 3040/2014 schválila cenovou nabídku na dodání a montáž pěti kusů oken
v objektech č. p. 970 a 968 v areálu Dolní kasárna za cenu ve výši 26 632,60 Kč
bez DPH společnosti NOANO group s. r. o., Hlavní 88, 250 67 Větrušice, IČ
27374921.
6) Schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem
Klecany a společností ORESTA, spol. s. r. o., U Třešňovky 2, 182 00 Praha 8,
IČ 00540676, ve věci podpovrchového provedení inženýrské přípojky vedené
přes pozemky p.č. 626/38 a 626/19 v k.ú. Klecany pro akci stavba rodinného
domu, umístěného na pozemcích p.č. 22/1, 49/3 a 626/16 v k.ú. Klecany.
7) Schválila prominutí platby paní Bláhové za zahrádku na sídlišti za rok 2014 ve
výši 220,- Kč/rok z důvodu překopu celé zahrádky v roce 2013 a napojení na
kanalizační stoku.
8) Schválila návrh Rozpočtového opatření č. 5 na rok 2014 z důvodu získání
prostředků z dotací.
9) Č. j. 2744/2014 schválila podpis smlouvy o výkonu technického dozoru investora
a koordinátora BOZP na díle „Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní
Kasárna“, jejímž zhotovitelem bude Ing. arch. Faruk Sarajlič EFA-PRAHA,
Kaštanová 1484; Plantáž 402 (zámek Brandýs n/L), 250 01 Brandýs n/L – Stará

Boleslav, IČ 45876967 za měsíční úplatu 29 500 Kč bez DPH (zhotovitel není
plátcem DPH).
10) Schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby mezi Městem Klecany a Českou republikou – Lesy České republiky, s. p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8, IČ 42196451 pro projekt
„Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“ na pozemku p.č. 234/27 v k.ú.
Klecany. Město Klecany rovněž požádá o případný úplatný převod pozemku,
popřípadě o podpis smlouvy o zřízení věcného břemene.
11) Č. j. 3003/2014 vzala na vědomí dopis Města Klecany adresovaný Městskému
úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odboru životního prostředí, nám.
Republiky 3, 110 01 Praha 1, ve věci oznámení o zahájení stavby „Klecany –
rekonstrukce ČOV“ a žádosti o potvrzení rozhodnutí č.j. 100/14880/2011 ze dne
24. 8. 2011.
12) Schválila podpis dodatku č. 3 smlouvy o dílo, číslo objednatele 018-2012, číslo
zhotovitele 1507.2030485LPA, který se týká projektu „Oprava místních
komunikací ve městě Klecany“. Jedná se o úpravu ceny v souvislosti s opravou
ulic Dlouhá a Nová. Předá ZMě ke schválení.
13) Schválila provedení akustického měření hluku společností Akustika Praha
v místě u autobusové zastávky v Klecánkách v souvislosti s akcemi provozovny
občerstvení U Šraněk.

Příští zasedání Rady města se bude konat 18. srpna 2014.

Ing. Kristýna Holubová
radní

Ivo Kurhajec
starosta

