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Usnesení č. 25 / 2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 29. 6. 2015 

Přítomni dle prezenční listiny: Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba, Ivo Kurhajec 

Omluveni: Ing. Jiří Bendl, Jiří Medek 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Vyhlášení výběrového řízení „Rekonstrukce místních komunikací v Klecanech, II. 

etapa – výběr zhotovitele“ 

3. Žádost společnosti MOBILHEIMCITY SE  

4. Výběr technického dozoru investora - „Rekonstrukce komunikací ve městě Klecany“ 

5. Veřejná zakázka na zhotovení projektové dokumentace - "Snížení energetické 

náročnosti budovy hasičské zbrojnice“ 

6. Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska – změnové listy 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Vzala na vědomí 

a) informaci starosty o potřebě vyhlášení výběrového řízení VZ „Rekonstrukce    

           místních komunikací v Klecanech, II. etapa – výběr zhotovitele“ 

b) nabídku firmy MA projekt, spol. s r.o., IC: 28436318, s místem podnikání   

           Patočkova 1638/67, 169 00 Praha 6 na administraci VZ „Rekonstrukce   

           místních komunikací v Klecanech, II. etapa – výběr zhotovitele“ za cenu   

           40 000,- Kč bez DPH 

c) návrh znění příkazní smlouvy na administrace zadávacího řízení na VZ   

          „Rekonstrukce místních komunikací v Klecanech, II. etapa – výběr   

           zhotovitele“ s firmou MA projekt, spol. s r.o. 

 Schválila 

a) vyhlášení výběrového řízení VZ „Rekonstrukce místních komunikací v   

           Klecanech, II. etapa – výběr zhotovitele“ 

b)  znění příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení na VZ  

           „Rekonstrukce místních komunikací v Klecanech, II. etapa – výběr  

           zhotovitele“ s firmou MA projekt, spol. s r.o., IC: 28436318, s místem   

            podnikání Patočkova 1638/67, 169 00 Praha 6 na administraci VZ 

„Rekonstrukce místních komunikací v Klecanech, II. etapa – výběr 

zhotovitele“ za cenu 40 000,- Kč bez DPH 

Ukládá 

           starostovi 

a) ve spolupráci s firmou MA projekt, spol. s r.o. dojednat znění a dále schválit a 

podepsat zadávací dokumentaci VZ „Rekonstrukce místních komunikací v 

Klecanech, II. etapa – výběr zhotovitele“  

b) podepsat příkazní smlouvu na administraci zadávacího řízení na VZ 

„Rekonstrukce místních komunikací v Klecanech, II. etapa – výběr 
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zhotovitele“ s firmou MA projekt, spol. s r.o., IC: 28436318, s místem 

podnikání Patočkova 1638/67, 169 00 Praha 6 na administraci VZ 

„Rekonstrukce místních komunikací v Klecanech, II. etapa – výběr 

zhotovitele“ za cenu 40 000,- Kč bez DPH 

           Termín: do 20.7.2015 

           technikovi správy majetku 

a) připravit příkazní smlouvu na administraci zadávacího řízení na VZ 

„Rekonstrukce místních komunikací v Klecanech, II. etapa – výběr 

zhotovitele“ k podpisu 

b) připravit zadávací dokumentaci VZ „Rekonstrukce místních komunikací v 

Klecanech, II. etapa – výběr zhotovitele“ k podpisu 

3. Projednala žádost společnosti MOBILHEIMCITY SE. Nesouhlasí s výstavbou 

městečka z mobilheimů v lokalitě „Na Vlasini“ v blízkosti Černé skály.  

Hlasování: 0 – 3 – 0  

4. Schválila cenovou nabídku společnosti MZK inženýring s. r. o., sídlem Kostelecká 

879, 196 00 Praha 9, IČO: 25435272 na výkon technického dozoru investora – 

akce „Rekonstrukce komunikací ve městě Klecany“ za cenu 20 000,- Kč bez DPH 

za měsíc. 

Hlasování: 3 – 0 – 0  

5. Na základě protokolu o otevírání obálek ze dne 26. 6. 2015 a protokolu o hodnocení 

nabídek ze dne 26.6.2015 k VZ na zhotovení projektové dokumentace k akci 

"Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č.p. 301" 

vzala na vědomí nabídky uchazečů: 

1)      Ing. David Vytvar, IČ: 688 68 791, místem podnikání Kabešova 2/943, 

          190 00 Praha 9, která splňuje formální požadavky stanovené zadávací       

          dokumentací s nabídnutou cenou 125 000,- Kč bez DPH 

2)      JD-Stavební Inženýrství, s.r.o., IČ: 241 89 383, místem podnikání 

          Nová 209/13, Mělník, která splňuje formální požadavky stanovené zadávací      

          dokumentací s nabídnutou cenou 130 000,- Kč bez DPH 

3)      Projecticon s.r.o., IČ: 28809459, místem podnikání Antonína 

          Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, která splňuje formální požadavky      

          stanovené zadávací dokumentací s nabídnutou cenou 110 000,- Kč bez DPH 

4)       ASLB spol. s r.o., IČ: 24122025, místem podnikání Dětská 2571/178, 

          100 00 Praha 10 - Strašnice, která splňuje formální požadavky stanovené  

          zadávací dokumentací s nabídnutou cenou 99 900,- Kč bez DPH 

 

Stanovila pořadí uchazečů dle předložených nabídek: 

 

1.       ASLB spol. s r.o., IČ: 24122025, místem podnikání Dětská 2571/178, 

         100 00 Praha 10 - Strašnice s nabídnutou cenou 99 900,- Kč bez DPH  

2.       Projecticon s.r.o., IČ: 28809459, místem podnikání Antonína 

          Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek s nabídnutou cenou 110 000,- Kč   

         bez   DPH 

3.       Ing. David Vytvar, IČ: 688 68 791, místem podnikání Kabešova 2/943, 
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          190 00 Praha 9, s nabídnutou cenou 125 000,- Kč bez DPH 

4.       JD-Stavební Inženýrství, s.r.o., IČ: 241 89 383, místem podnikání 

          Nová 209/13, Mělník s nabídnutou cenou 130 000,- Kč bez DPH 

 

Vyhodnotila jako nejlepší nabídku firmy ASLB spol. s r.o., IČ: 24122025, místem 

podnikání Dětská 2571/178, 100 00 Praha 10 - Strašnice s nabídnutou cenou  

99 900,- Kč bez DPH 

Schvaluje znění smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace stavebních 

úprav "Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č.p. 

301" 

Ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace 

stavebních úprav "Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v 

Klecanech, č.p. 301" s firmou ASLB spol. s r.o., IČ: 24122025 za cenu 99 900,- Kč 

bez DPH 

Hlasování: 3 – 0 – 0  

6. Souhlasí s přehledem změnových listů u akce „Snížení energetické náročnosti 

Zdravotního střediska v Klecanech“,  předá Zastupitelstvu města. 

Hlasování: 3 – 0 – 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Daniel Dvořák                                                                                    Ivo Kurhajec 
            místostarosta                               starosta  
 


