
Usnesení č.8 /2019

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 4. března 20l9 od 16:00

Přítonui d1e prezenční]istiru': lvo KuIhaiec' Mgr' }ave] Kotlba' Bc. DanielDvořák. Ing. Jiií Bendl

Mgr. Roman Binder (l7.10 hod.)

Hosté: Luboš Jcžek. lng. Rathouzski'

Přogťam zasedáníi
1 ' Schválení programu zasedání Rady něsta Klecany
2' Hodnocení podlimitní VZ na stavební pláce akce "Rekonstrukce a piístavba objektu Rychty

č.p. 74 a 487 ve rlrěstě Klecaoy II'' - 2.Kolo
3. Denní stacion.iř/Dětská skupina DK
4. oprava veŤejnóho osvětlení \' mateřské ško]ce

5' oprava veřejného osvétleníDolní kasárna _ východní část
o' Žjdo., o l)ménu kuhercu p'
7' Žádost o výměnu kobe.ců p' N
8. Výměna kuchyňských oken \' býcch č.p. 970

9. Žádost o Zajištěnípřístuptl _ p' Kvítck
10' Ulice Do Četovky
11. Zápis aleálu Dolní Kasáría do databáze brown1ieldů

2.

3.

4.

Rada města Klecany:
Schválila pr'oglam zasedání'

Hlasování:4 pro _0 proti 0 zdržel se

RM r'zala na vědomí Protokol z otevírá1'íobáek a zprá\u o hodnoceni Dabídek pod]imitni
VZ na stavcbní pláce ákce ''Rckonsíukce a přísta\ůa objektu R-vchty č'p' 74 a 487 ve
lllčstě Klecany ll'' ze dne 25.2'2019 a PotvŽení ].eferencí Zaměstnanců účastníkaACG-Real
s,r.o,

Schvaluje doporučeni hodnotícíkomise k podlimilní vZ lla s1avební prácc akce
"Rekonstrukce a přístavba ob.jektu Rychty č'1:l' 71 a 487 ve mčstě Klecany II'' ze dnc
25'2.2019 a por,ěiuje stalostu města k uzavření smlouvy s uchazečeln ACG-Real s'r.o.. se

síd1em velehJadská ]735/28,130 00 Praha j' 1Č:27094]59 s nabrdkorou cenou ve \,ýši,18
659 100.45 Kčbez DPH za podmínky, že r' zákonné lhůtě nebude poďína žádná námjtka a
po provčřenízaiištěnífinančnich plos|iedků na jnvestičníakce města '

Ukládá inr'estičnínutechnikovi zvcřeinění oznlímeni rozhodnutí zadavate1e o víběru
dodavatele na profilu zadavatele
H1asování| 4 pro 0 ploti 0 zdržel se

Proiedltala návrh investičníhozáměru akce De ní stacionář/Dětská skupina r' Dolnich
kasrímách.

Uk]ádá investičnímutechrrikovi provčřcníl1oŽností í'inanco\'áníakce z vhodných dotačních
titrL]ů.

Hlasovaní:4 pro - 0 proti 0 Zdržel se

Bera na vědomi znění levizní zpráD' o stavu veiejného osvětlení v mateřské ško1e a
infonnaci stalosty o potřebě opravy VeiejÍéhoosvět]ení v maleřské ško]ce a nabídku pana



Eduarda Hurycha. IČ:711 37033, místem podnikání Pov1tavská 59/3' 250 67 Klecany
opťav]' veřejného osvětlenív mateřskó školce za cenu 23'l 526.- Kčbez DPH
Schvaluje objednrání opravy veřejného osvětlení v mateřské školce u Eduarda Hurycha, IČ:

711 37 033, lnisten] podnikání Povltavská 5913^ 250 6'J Klecany za cenu 23,1 526'- Kčbez

DPH.
Ukládá vedoucímll oddě]eni správy majetku a in\'estic vystavit objcd]lá\''ku' temín:
8.3.2019.

Hlasoválí:4 pro -0 ploti 0 7dťželse

5. BeIe na vědomí informacj stalosty o lotŤebě opravy veřejnél'to osvětleDí l]ohí kasáma -

východní část a nabídku pana Edua1do HLu]cha. IČ:711 370j]. mlstem podnikání

Povhavská 59/3
'

250 67 Klecany Za cenu 130 1 16,80 Kčbez DPH'
Schvaluje objednriní opravy veřejného osr'ětlení v Dolních Kasárnách u Ecluarda lJurycha.

IČ:71l 37 033, míslem podnikání Pov]tavská 59/3, 250 67 K]ecanv za cenu 130 ] 16.80 Kč
bez DPH
Ukládá vedoucímu oddělení správy majetku a in\'estic vystavit objednávku, tenní1r|8'3.2019

Hlasování:,l pro 0 proti 0 zdťelse
6. Vza1a na vědomi žádost p. L J o Úměnrr podlahové kytiny v nájemní bytě

v aleálu Do]ní Kasán]a.

Schválila Žádost o výnlčnu podlahové kl}'tin} v nájernnín b}tě č'60ó'

lllasování:5 pro-0 protj 0 zdrŽel se
'7 ' yzald ía vědoni žádost p' N J o výměnu podlahové krytiny v náiemním

b)'tě v aleálu Dolní Kasárl1a.

schválila žádost o výn'rěnu podlahové kr,'r.tiny v nájernnim b1tě ě'607'

ll1asování: 5 plo _ 0 proti -0 zddej se

8' Schvá1ila nákup a instalaci balkonových dveři do nájemních b}'tůč'p'970, a to do býu č.

603. 601. 605. 606. 607 a 609)

Hlasováni| 5 pro 0 ploti 0 zdržel se

9' vzala na vědomí Žádost o zajištěnípřístupu na pozemk'v uŽívanéS.lK Klccany-

]0' Vzala na vědomí stížnostp' s na umístěnícedule p' H v u1ici Do i'ertoi'k) '

11' Schva.luje zápis aleálu DK do databáze brownťrelclůa uk1ádá investičnimu technikovi

zaj iŠtěníadministrace zápisu.

Hlasování:5 plo 0 ploti 0 zdrŽel se

12. Schvaluje opravll GPU shodu se sousedy o průběhu hranice u pozemku p'č.626138 a st'

29l1 a p.p'č'36/3 v k.ú. Klecany

Hlasor'ání: 4 pro - l proti (Kotrba) 0 zdrŽel se
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Bc. DanielDvořák

starosta


