Usnesení č. 40 /2017
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 11.12.2017od 16:00
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba,
Ivo Kurhajec (16:10), Jiří Medek (16:20)
Hosté: Ing. Michal Rathouzský, Luboš Ježek
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany
2. Dodatek k příkazní smlouvě
3. Úprava komunikací, parkování a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany
4. Projektová příprava projektu "Mokřad"
5. Nabídka na anonymizaci dokumentů
6. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 021/2016
7. Výměna kotlů a ohřívačů vody
8. Navýšení provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Klecany
9. Českomoravská reklamní agentura - auto pro Farní charitu
10. Objednávka stroje na zimní údržbu
11. Navýšení částky ze SR na odměny pro zaměstnance školy
12. Dopravní situace na křižovatce Topolová – V Honech
13. Chladící stoly do kuchyně školní jídelny
Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání.
Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Schválila uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě s Ing. Kristýnou Holubovou, se sídlem
Náměstí V. B. Třebízského 657, 250 67 Klecany, IČ: 05368260 v navrženém znění a ukládá
investičnímu technikovi zajištění podpisu Dodatku č. 1
Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se
3. Bere na vědomí informaci starosty o potřebě dodatečných stavebních prácí (vícepráce), které
nebyly zahrnuty v původním objemu prací, jsou pro řádné dokončení díla nezbytné a změna
v osobě dodavatele není možná z důvodů koordinace stávajícího průběhu prací a
dodatečných prací, v rámci stavby „Úprava komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany“,
sanace pláně vozovky v prostoru mezi garážemi a ul. Čsl. armády za cenu 78 158,84 Kč bez
DPH z důvodu nevyhovujících výsledků zkoušek únosnosti podloží, vybudování druhého
vjezdu do školy za cenu 115 782,12 Kč bez DPH, oprava druhé části chodníku v ul. Čsl.
armády za cenu 165 428,68 Kč bez DPH.
Schvaluje provedení dodatečných stavebních prácí (vícepráce), v rámci stavby
„Rekonstrukce místních komunikací v Klecanech – II. etapa“ a znění a uzavření dodatku č.2
ke smlouvě o dílo ze dne 29.8.2017 se společností STRABAG a.s., IČ: 608 38 744, se
sídlem: Na Bělidle 198/21 Praha 5 Smíchov, kterou se zvyšuje cena díla o vícepráce, tj.
sanace pláně vozovky v prostoru mezi garážemi a ul. Čsl. armády za cenu 78 158,84 Kč bez
DPH z důvodu nevyhovujících výsledků zkoušek únosnosti podloží, vybudování druhého
vjezdu do školy za cenu 115 782,12 Kč bez DPH, oprava druhé části chodníku v ul. Čsl.
armády za cenu 165 428,68 Kč bez DPH. Celková konečná cena díla činí 12 779 748,55 Kč
bez DPH.
Ukládá technikovi správy majetku připravit a předložit smlouvu k podpisu,termín 1.12.2017
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 1 (Kotrba) zdržel se
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4. Bere na vědomí zápis ze stavební komise a životního prostředí ze dne 26. 6. 2017, cenovou
nabídku na projektovou činnost (DUR, DSP a rozpočet) akce ‚‚Revitalizace mokřadu v
Klecanech‘‘ od společnosti Ekologické a inženýrské stavby s.r.o., Náchodská 2421, 193 00
Praha 9, s cenou 850.000,- Kč bez DPH, cenovou nabídku na projektovou přípravu
(průzkumné práce, DUR, DSP, DPS, vč. inženýrské činnosti a žádosti o dotaci) akce
„Využití území Mokřadu v Klecanech“ od společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba,
a.s., Nábřežní 4, Praha 5, 150 56, s cenou 762.000,- Kč bez DPH, cenovou nabídku na
zajištění administrace VZ na projektovou dokumentaci od společnosti MA projekt, spol.
s r.o., Patočkova 1638/67, 169 00 Praha 6, s cenou 22.000,- Kč bez DPH. Souhlasí se
zahájením projekčních prací (průzkumné práce, DUR, DSP, DPS, vč. inženýrské činnosti)
akce „Využití území Mokřadu v Klecanech“ , schvaluje Zadávací dokumentaci VZMR na
služby - projektovou a inženýrskou činnost projektu „Využití území mokřadu Klecany“,
schvaluje Příkazní smlouvu na realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky na projekt
v navrženém znění a ukládá investičnímu technikovi zajištění uzavření Příkazní smlouvy se
společnost MA projekt, spol. s r.o.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
5. Vzala na vědomí nabídku společnosti Gordic s r.o., IČ 47903783, Italská 35, Praha 2 na
anonymizační software, který zajišťuje úplnou anonymizaci v dokumentech. Celková částka
činí 4.940,- Kč bez DPH.
Schválila, nabídku společnosti Gordic s.r.o., na zakoupení anonymizačního softwaru.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
6. Schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 021/2016, která je uzavřena s p. Jaroslavem
Melkou, IČ 10073167, Osadní 869/32, Praha 7 na výměnu předmětu nájmu ESO přístřešek
88 za ESO přístřešek č. 87.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
7. Bere na vědomí protokoly o odborné prohlídce plynových zařízení v budovách č.p. 970 - byt
608, č.p. 967, č.p. 52, č.p. 54 a č.p. 301 provedené Petrem Kohoutem v říjnu 2017 a nabídku
Petra Kohouta, IČ 12586447, místem podnikání K Dubči 154, 190 16 Praha 9 na výměnu
vadných plynových zařízeni za celkovou cenu 218 990,- Kč bez DPH.
budova

typ opravy

cena bez DPH

č.p. 970, byt
608

výměna kotle

35 370,00 Kč

č.p. 967

výměna ohřívače
vody

24 860,00 Kč

č.p. 52

výměna kotle

52 920,00 Kč

č.p. 54

výměna kotle

52 920,00 Kč

č.p. 301

výměna kotle

52 920,00 Kč
218 990,00
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Schvaluje objednání výměny vadných plynových zařízeni v budovách č.p. 970 - byt.608,
č.p. 967, č.p. 52, č.p. 54 a č.p. 301 u Petra Kohouta, IČ 12586447, místem podnikání K
Dubči 154, 190 16 Praha 9 za cenu 218 990,- Kč bez DPH.
budova

typ opravy

cena bez DPH

realizace

č.p. 970, byt 608

výměna kotle

35 370,00 Kč prosinec 17

č.p. 967

výměna ohřívače vody

24 860,00 Kč prosinec 17

č.p. 52

výměna kotle

52 920,00 Kč

č.p. 54

výměna kotle

52 920,00 Kč prosinec 17

č.p. 301

výměna kotle

52 920,00 Kč

leden 18

leden 18

218 990,00
Ukládá technikovi správy majetku vystavit objednávku
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
8. Na základě žádosti ředitele školy ze dne 20. 10. 2017 souhlasí s navýšením provozního
rozpočtu ZŠ a MŠ Klecany pro rok 2017 a schválila příspěvek ZŠ a MŠ Klecany ve výši
400 000,- Kč.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
9. Schválila uzavření smlouvy se spol. Kompakt s. r. o. – Českomoravská reklamní agentura,
Jana Opletala 683, 290 01 Poděbrady, o pronájmu reklamní plochy na novém vozidle pro
Farní charitu Neratovice k zajišťování sociálních služeb ve městě ve výši 50 000,- Kč bez
DPH. Smlouva se uzavírá na dobu 6 let.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
10. Schválila nákup stroje na zimní údržbu vč. příslušenství (fréza, kartáč, radlice) YANMAR
SA 424 od spol.. Y-CZ s.r.o., Neplachov 129, 373 65, IČ: 28139887 za cenu 481 000,- Kč
bez DPH.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 1 zdržel se (Kotrba)
11. Vzala na vědomí mimořádné navýšení částky, kterou škola obdržela ze státního rozpočtu a
je určená na odměny pro zaměstnance. Schválila výši odměny pro ředitele školy.
Hlasování: 3 pro – 1 proti (Kotrba) – 1 zdržel se (Kurhajec)
12. Projednala dopravní situaci na křižovatce komunikací 0083 (Topolová) a 24219
(V Honech). Ukládá místostarostovi prověřit možnosti úpravy této křižovatky.
13. Projednala předložené nabídky na nákup chladících stolů do kuchyně školní jídelny:
OCE Systems s. r. o., nabídková cena 260 630,- Kč
GAST-PRO s. r. o., nabídková cena 273 240,- Kč
PALUX C. S., s. r. o., nabídková cena 347 520,- Kč
Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku spol. OCS Systems s. r. o., Nad Primaskou 9, 100
00 Praha 10. Schválila nákup chladících stolů od společnosti OCS Systems za cenu
260 630,- Kč bez DPH.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Bc. Daniel Dvořák
místostarosta

Ivo Kurhajec
starosta
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