Usnesení č. 8 /20l8
ze zasedání Rady města K|ecany, které se konalo dne

2l. března 2018 od 16:00

Přitor'!ni dle prezenčnílistiny: lng' Jiři Bendl, Bc. Daniel Dvoiák' M3r. Pavol Kot.ba. Ivo Kurhajeo'
Jiří Medek
Hosté: Luboš Ježek' Ing' Michal I{athouzský

Program zasedání:
l ' schválení pfogramu zasedání Rady mčsta Klecany
2 ' U býovaci Ťád' ceny za ubyování Ub}'tovna Do1ní Kasárna Klecany
3' Smlouva o za.jištěníubýování Trenkwalder a's'
4' Srn1ouva o vjpůjčceKlLLb biiLtlonu l(ecany p.s.
5. Žádost o plodej pozemku par'č. 463i'7
6. Žádost o plodei pozemku pal' č. 3ó2/42
7. Pro.jektová dokunentace - Úprara pon,k3 ]1odcl ŮoV r e stupnj pro pror'ádění stavby
8. Sociální b}tyč'p.97l ve městě Kiecany _ Dodatck č. 1kSoD
q PD l]a Jkcl Revtta'tz.re< l ,,\ j5ťl i kdpa.ll) /ŠKlecan1
l0' Smlouva o uzavření bucloucí smlour'y o ZříZenívěcného biemene sluŽcbnostj SE
11' Pořízcni projektovó dokunentace pro provedeni stavby _ Rckonstrukce Čov
l 2' Aulor.lj dn,,or d rolpoccl
''a\ b} re|o']-!rukcť {" o\ a lprar a kor} ta pot"ka r culc ť o\
l3' oprava veřejného osvět]cnj
14' Spo.jovací chodník mczi ulicemi lopo1ová a Spojařská
15' Páleni ohné u pívozu

l'
2.

3'
4.
5.

Rada města Klecany:
Sclrválila program zasedání'
Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdržel sc
Schvá1ila ubýovací řád v pŤed1oŽeném znčnía cenu za ubýování pro ubýovnu č.p. 959
\' aleá1u Dolní Kasáma Klecany.
Hlasováíí:5pro 0 proti -0zdržel se

schválila smlouvu o Zajištění ub}továni v piedloženémznění s firmou Trcnkwa1der a's''
lČ 258570l1. se sídlem Hermanioká 1648/5. 710 o0 ostrava'
HlasováÍí:5 pro 0 proti-0 zdržel se
Schvá1i]a smlolrYu o výpťtjóce č' 006,/2018 uzavřenou s Klubem biat1onu Klecany p's' na
neb}tový prostor a p(lzemck v arcálu Dolní Kasáma.
Hlasování: 5 pro 0 p.oti 0 ZdrŽel se
Vzala vědomi Žádost o plodej části pozemku par'č. :163/7 o viměře 891 mr v k.ú. Klecany
od spo]cčnosti AVAPS s.I'o.' I( 25ó50o3q. se sidlcrl L] obalo\rr}'488, 250 67 Klecany'

Ne.ouhLs

6.

. p-odcJ<rn pozcntku.

HlasováÍí: 2 pro (Dvoiák. Kotrba) 0 protj 3 zdržel se (Bendl, Kurhajec. Meclek)
Vzala na vědomí žádost o pÍodej pozen'ftu par. č' 362142 o výměře 180 m2 r k'u' K1ecany
p. Tomáši Stanis]a\'ovi, b}'tem v Nových Domkách 440,250 67 Klecany a Žádost o prodej
nebo směnu části cca 60 m2 stejnél'to pozemku p. Haně Bečánové,V nových Domkách 145,
250 67 Klec;Lny' RM pozvc oba zájcmcc ke společnánu jednání. bude navrhovat směnu
pozemků za část pozernku, který je ve společnémvlastnictvi žadatelů'

7.

BeIe na včdoníinlbnnaci starosty o potřcbě úplavy korýa potoka podél Čov v Klecanech
jako stavby navazujici na stavbu Inter]zltjkrcc t'oV KLreunv a predlnŽcnc nabídky|

-

společnosti sÍea s-Í'o. .IČ:2,l7 199,t3. mistem podnikálri Husitská 3,14/33, l30 00
Plaha 3 včetně za oenu 228 000.- Kč bez DPH
společnosti Votlohospodářský roz\oj a \)'sta\ba J's', lČ: 47l lol)0l. misten podnikíni
NábřcŽni 9014. l50 56 Plaha za cenu 282 000.- Kč bez DPH
- společnosli vodoplan s.r'o.' iČ: 02,15lJ594, místom podnikání sokolor'ská;ll, 32300 Plzeň
zl cenu l96 000.- Kč bez DPH
Schvaluje zrrěni a podpis sm]ou\'y o dilo sc spo]ečriostíVodc'rplan s.r.o., LČ: 02,l585q4'
mistem podnikání Soktllovská 4l, 3230() P]zcň na \'}Tracování jednoslupňové projektové
dokumentaoe úpravy potoka podél ť'oV Klcc.m}' \cetnc zcjiŠteLlsti]\šbního povoleni a
autolského do7oÍu 7a cenu 19ó 000.- Kč bez DPH'
Ukládá technikovi splávy majetku piiplaYit sn]ouv Ll k podpisu' termirr 23 '3 '20l 8 '
Hlaso\'ání: 5 pro 0 proti 0 Zdržel se
8' tseře na včdoníinlbnnace o nutnosti zrněny pro.jektu akce..Sociální býy č.p' 9]1 ve mčstč
Klecany" a fotodokunentaci stavby, Změnový list č' L a Dodatck č' ] k SoD č. 55/2017'
Sc1rvalu.je uzavření DodatklL č' 1 ke Smlouvě o dílo č' 055/2017 v nauŽeneln Znél se
společností Elektlomontáže stavby s'r-o., Srnečcnská ] 009, 274 01 S1aný' IČo: 257009]ó s
cenou dila 8 905 527.49 Kč bez DPT' a uk1ádá investičnímlltechnikovi zajištění podpisu
Dodatku a z\'eřejnění na ptoťrlu zadavatele
Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdržc] se
9' Bere na \'ědomi inÍ'ormace o potřcbě zajjŠtěnj aďninistlace VZMR na s]užby - výkon
konzu1tační čjrlnosti a poradenst\'í - PD na okci Revitalizace 6 zr'ýŠenlkapacl1 ZŠ
Klecany. PŤíkaz1ísmlouvu na zájištění adúinistrace VZMR na služby - výkon konzultační
činnosti a poradenství _ PD na akci Revitali7ace a Zvýšcni kapacity ZŠKLecar1 o<1
společnosti MA projekt' spo1' sr-o., Patočkova 1638'/67, 169 00 Praha 6. s cenou 20.000,Kč bez DPH'
Schvaluje Příkazni sm]ou\,! na zajištěni administracc VZMR na sluŽby - výkon konzultačni
čimosti a poradenství _ PD na akci Revitalizace a Zvýšeníkapacity ZŠKlecany
v na\'lŽeném zněni a ukládá investičnínu teclrnikovi Zajištění uzaviení Příkazní stnlouÝy se
společnosti MA pro.jekt. spol' s r.o.
H1asování: 5 pro 0 proti -0 zdrŽel se
l0. sohvaluje umístění sítě e]eltronických konLrnikací na č' parc. 633iI, 621|4, 92i2, 626/5 a st.
146, l'k' Ír Klecany a Znění a podpis Smlorivy o uzaviení budoucí smlouvy o Zřízení
věcného břemene služebnosti sítě elektlonických komunikací se spolecnosti Česká
te1ekomunikační infrastruktura a's.' se síd]cm: olšanská 2681/6' ŽiŽko\''. l30 00 Praha 3'

IČo: 0'10

t]4 063.

Ukládá ]nvestičnímu tcchoikovi připravit snllouru k porlpisu.
Hlasování: 5 pro 0 proti 0 Zdržel se
ll.Bere na včdomi infonnaci stalosty o potřebě r'ypraoování projektové dokurnontacc na
prdekt Klecany rekonstrukce
I' .tupu ve stupni pro provádční stavby a nabídku

ČoV

RECPRoJEKT s.r-o.. IČ,260 14 32'7.
Schvalujc znění a podpis srrrlouvy o dílo sc spo]cčnost1 RECPRoJEKT s'I.o'' IČ| 260
14 327. nlíste podnikání Fáb]ovka 404. 533 52 Pardubice na zhotovení píojektové

spo1ečnosti

Čov

I' etcpa ve stlrp]ú pro provádění
dokunentacc na pro.jckt K]ccany rckonstÍukcc
stavby za conu 395 000'- Kč bez DPH'
Ukládá teclx kovi spíá\'y majetku připravit smlouvu k podpisu. termín 23'3.20l8.
z

H1asování: 5

plo 0 proti

0 Zdržel se
l2. tsele na YěC1omí inlbnnaci starosty o potřebě zajištění AD, rozpočtu stavby ., Rekonslrukce
(oV'' z dťrvodu řáclrré
Čo\r" a rozpočtu sta\"by
''Klccany Úprara koryta potoka vedle
koordinace obou staveb a nabidku spo1ccrlosti RECPROJEKT s'r o'' IČ ]o0 14 327 Za cenll
415 000.- Kč bez DPH'
Scl'tvaluje znění a podpis sm1ouv-v o dílo sc společností RECPRO]EKT s'r'o'. IČ: 2b0
l,l327. místen podnikání Fáblovka ,l0,l. 533 52 Pafdubice na na zajištění AD, rozpočtu
stavby . .' RekonstrlLkce Čov" a roz|L'čtu str\ b) ,'KLcťan} Úpral : kor)ta potoka ved]e

ČoV'za cenu'll5 000,- Kč bez Dl'H'
Ukládá tecl ikoÝi správy majetku piipraYil
H1aso\'áni:5 pro-

13.

0proti

sm]ou!u k podpisu' temín 2_]'3.20l8

0 zdrŽel se

vzala vědomí inibrmaci starosty

o potřL'bě

opravy veiejného osvětleni v Dolnich kasárnách

a nabídku pana Eduarda Hulycha, IČ| 7] 1 37 033, rnistem podnikání Povltavsk1r 59.250 6'/

Klecany na opralu veřejného osvčtleni v Dohlich kasánrách za cenu 2ll7E,1,4] Kč vč'
DPH' schvaluje objednání opravy veŤejného osvčtlenív Dolních kasámách u pana Edrrarda
Hurycha' TČ: 7]1 37033, místenl podnikání Povltavská 59,250 67 Klecany za cenu
2l1 784,43 Kč vč. DPH. Ukládá teclrnikovi správy majetklt připlalit objednávLrr k poc1pisLt
termín 27' 3. 20l8'
|I]asováni: 5
1,1'

pro-0 proti

0 zdťželse

BeIe na vědomí iníormacj starosty o potiebě vybudování spojovacího chodníku mezi
ulicem1 Topolová a Spojďská
- nabidku společnosti STRA.BAG a's'. lČ: Ó083874,+. m]Stenl puclnikanL Na Bělidle l98/2l'

150 00 Plaha 5 Surichov vybudováni spojovaciho chodníku mczi ulicen'ri Topolová a
spojaiská za cenu 250.000,- Kč bez DPH
- nabídku společnosti PN-Stavebni spoleČnost 5'r'o'. IČ| 284oóo]], mLsrem podt]ikání Na
I'IÍadišti 22'l,250 67 Klecany r'ybudování spojovacího clrodníku mezi u]iceni Topo1ová a
Spojařská za cenu 204.424,- Kč bez DPH
Sclrr'aluje objednání vybudováni spojo\'acího chodníku mezi ulicerni Topolová a Spojařská
u společnostj PN_stavcbní spo]ečnosl s'r'o', lČ: 284ooq3l' lnistťm poJnjkání Na Hradišti
2)4'250 6'7 K1.cany za cenu 20,1.42:l,- Kč bez DPH
Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdrŽel se
] 5. Schvá1i1a koná[í pálení ohně čarodějnice dnc 30'4'2018 u piivozu v Klecánkách'
H1asovíni: 5 pro 0 ploti 0 ZdrŽel se

jlíesto
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