
Usnesení č. 22 12018

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 23. července 20l8 od l6:00
Přítomli d1e plezenční lístiny: Ing. Jiií Bend1, Ivo Kurhajec. Mgl' Pavel Kotrba, Jiři Mcdek
omluveni: Bc' Daniel Dvoiák

Hosté: p. Suchome1, Ježek Luboš' Ing. Aleš Šrámek' Ing' Řeha, lng' Robert Javůrek

Program zasedání:
1' Sohválení programu zasedáni Rady města K]ccany
2 RekonstÍukce a piísta\.ba objekfu Rychty č. p' 74 a 487 ve městě Klecany"' nadlimitní VZ na

stavební práce
3' Projektová a inŽenýská činoost Da akci "Revita1izace a Zvýšeni kapacity ZŠ Klccany''
4' Kontcjncro\'á stání 2' Etapa
5- Piístavba garáŽe hasičské zbrojnice ve městě K]ecarry _ Dodatck č.1

6. Žádost o návlatnou finanční výponoc _ TJ soko] K]ecany_' lelmlIlrprogrclnlaqlupilel<I\ámé5IJ
8. Převzetí pfonájnu nebýových prostor

9' odvolání proti rozhodnutí rady města

l0' PláíoVací s1nioLlva

1 l ' odvolání proti odstranění stavby

l

Rada města Klccanyl
l. schválila program Zasedání'

Hlasování:4pro 0 proti - 0 zdržel se
2. Bere na vědomí:

a) Informaci sťafosty o potiebě realizace akce ''Rckonstrukce a přístavba objektu Rychty č' p.
74 a 487 ve městě Klecany" a inÍ'ormace o možnostcch zajištění financo\ ánl

b) Rozhodnutí SU Klecany ( vydání rozhodnutí o změně urnistění stavby, vydání změr]y
stavebního povolení)

c') uplavenou Pro.jektovou dokumcntaci ve stupni DPS a rozpočet - Změna stavby před
dokončením, star'ebni úpravy a změna uŽívání objektů č.p. 74 a č'p. 487, k'ú. Klecany

d) piedpokládaný HGM veřejné zakázky
e') předpokládané náklady akce
1) stanovisko plojektanta. adninistrátorky VZ aTDl k zakázce
g) tezávaz]lou CN na investiční ílvčI KB
Pro.jcdna]a rea1jzacj akce ,,Reko1'lstrukce a přístavba objektu Rychty č- p' 74 a 487 ve městě
Klccaný' d]c dokumcntace plo plovedení sta\.by Zpracované v 0ti/2017 a položkového rozpočtu
(levize dokumcntacc 1' z0512018). vše Zplacované společností ASLB spol. sI.o'' se sídleÍl
Dětská 257li 178' 10o 00 Praha 10, IČ. 2'1L 22025 \. predpokládJ]]e cenÓ 77 064 533'- Kč'
Ukládá vedeni města projednání financování rcalizaci akce ,,Rekonstlukce a pŤísta\ba objektu
Rychty č' p' 74 a 487 ve n]čstč Klecaný's finančním výborem
Hlasování: ,1pro 0 proti 0 zdrže] se

3. Projcdnala návrh Zadávací doL_uncntace podlirnitní vZ na siuŽby -projektová a inženýrská
čiru]ost na akci "Revita]izace a Zvýšeni kapccrty ZŠ K]ecany''. sťh\ a]uje Zadávací dokumentaci



4.

5.

(.,

1.

8.

9.

v navlženém ztlění a ukládá investičnínu teclrnikovi zveřejnění Zadávací dokumentace na
proÍ'ilu zadavatele .

Hlasování: '1plo 0 ploti 0 zdrže1 se

Berc na vědomí infofmaci starosty o potřebě dodavateie revitalizace konte.jnerových stání v
lokalitách Kasáma, DPs. Kasáma Woodcote. NA Hradišti, Bajcrovi, Buscbovi' kasáma A]feza
a nabídL_u spo1ečnosti PN-Stavební spolcťnosl s'r'o', lČ: 284qÓ9]l' mlstcm podltikání Na
Hiadišti 224'250 67 Klocany na revitali7aci konte.jnerových stáni v loka]itách Kasáma, DPs,
Kasárna Woodcote' Na Hladišti' Bajerovi, Buschovj, kasáma Alfc7'a za ccný'740'791,90 Kčbez
DPH.
Scl'tva1ujc znění a podpis smlouvy o dílo na levitalizaci kontejnerových stání v lokalitách

Kasáma DPs, Kasárna woodcote, NA Hradišti' Bajelovi, Buschovi. kasáma Alt'eza se

společností PN-Stavcbní spolcčnost s'r'o', LČ: 284qf)q3l, ml'stem porlnikáni Na Hradišti
224'250 6'7 K1.cany za cenu 740 791'90 Kč bez DPH'
t]tládá tochnikovi správy majetku piipravit sm]ouvu k podpisu' termín 30'7'20l8.
Hlasování: 4 pro 0 proti 0 zdržel se
Bere na vědomí infomaci starosty o potřebě dodatečných stavebních píácí (\'ícepráce)' ktelé
nebyly zahrnuty v pťtvodnín ob'jemu prací, jsou pr'o řádrré dokončení dí1a nezbýné a Změna v
osobě dodavatele není možíá z dťtvodťt koordinace stávajícího prubčhu prací a dodatečných
prací. vrámci staýby " Přístavba garáŽe hasičské zbrojnice ve městě Klccany" vc výŠi 60

952.40 Kč bez DPH.
Sclrvaluje provedení dodatečných stavebních prácí (Vícepráce), v rámci stavby " Přísta\.ba
garáže hasičské zblojnice ve městě K]ccaný'' znění a uzaviení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
z.c dnc 2.5 '20I'7 se společností DOMISTAV CZ a's'. lČ: 4-l2 o4.]2l, mistem podnikání

Foerstrova 897, 500 02 Hladec KÍálové na provedcní víceprací za cenu &) 952,40 Kč bez DPH.
Celková cena díla činí 2 384 7l5.30 Kč bez DPH.
Ukládá technikovi správy majetku připlavit dodatek k podpisu, tennín 3l '7.2o l8'
Hlasování| 4 pro 0 proti 0 zdržel se
schválila poskýnutí návrafué finanční \'ýpomoci pro spolek TJ Sokol Klecan1. z's' lc ljsi
50.000,- Kč, kteřá bude vrácena nejpozději do 31 . 10' 20 l8 '

Schválila znění a podpis Srnlouvy o posk}tnuti návratné Íinanční výpomoci č.2/2018'
uzavienou mezi poskýovate1ern| město Klecany a příjemcem TJ Sokol Klecany' z's', Na
Ska]ách 3ťi8' 250 67 Klecany.
Hlasování:4pro 0 proti-0 Zdrže1se

schvallde tennín Zasedání ZMě na 23. srpna 20 L8 a programjednání'

Hlasování: 'l plo () proti 0 zdÍŽe] se

schva1uie přcvzetí proná.jmu nebyových plostor'v areálu Dolní Kasárna ze společnosti MHM
EKo s.r'o'' IČ 45789355' se sídlenl Na Štalnherku 97, L82 0ll Praha 8' na společnost Global
Rccycling. a.s.. IČ 24672394. se sidlenr Doudlcbská 1046/8, 140 00 Praha 4.

Hlasoviíní: '1pro 0 proti 0 zdržel se
Vzala na včdoní odvolání proti rozhodnutí lady něsta od p' Dagmar Jandové. Klccany'
Ukládá vedení města pozvat p. ]ando\'ou k osobnínu setkání a vysvětlení celé situace.



l0. Schválila znění a podpis PláÍovací sniouvy se společností Bydlení-Kasáma s'r'o.' lČ
292'72840, se sídlem Přostřední 132, ó8ó 01 Uherské Hladiště Ía výstavbu rodinných domťl
V Remízkách v k.ó' Klecany'
Hlasování: 4 plo 0 proti 0 zdržel se

ll.Vzala na vědomí odvolání proti odshanění stavby objektu bjvalébo pivovaru č. p. 22 vk.ú'
K1ecaÍy'
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