
Usnesení č. 22 l2o19

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 17. června 2019 od 16:00

PřítoDnj d]c p.ezenční ]istiny: Ing. Jiří Bendl, MgI' Roman Bindel, Ivo Kuhajec (17 hod.)' Bc.
Daniel Dvoiák, Mgr. Pave] Kotrba
Hosté: Ing' Rathouzský
Program zasedání:

1 . Schviíení prcglamu Zasedá1i Rady měsu Klecan)'
2. Implegnace koru a statické zajištění ovčína č'p' 58

3. Vyhodnocení VZMR na sluŽby Pt) n lČ - Star ebni upra\ ). Zmcna r uŽír,r{ní slavby čp' 968

Klecany na Denní stacionari a dětskou skupinu
4' Nákup llakové pálve pro školníjídeJnu
5' Žádost ZUŠ Klecan-v o schválcní odměny
6' Zápis finančního výborrt

7. Z,p.áva o kontrole pronajttl'ch neb.vtových prostor

Rada města Klccany:
1. schvá1i]a program zasedání'

Hlasování: 4 pro _ 0 proti _ 0 zdrže1 se

2. BeIe na vědomí jnfonnaci staťosty o potřebě provedení inplegnace kro\''rr a statické zajištění

budovyč-p.58 a nabídkrr Martina ŽinI). tČ n11 44 44}' ml$em podnikáni Hředle ]8,267
51 Hředie impregnace krovu budovy č.p. 58 za cenu 189 500,- Kč'
Schvalrtje provedení a objednlíní impregnace ko\u a statické zajištční budovy č.p' 58 u
Martina Žihly. IČ 67'] 44 413, místem podnikáoí l-Iřed1e 38. 267 51 Hředle impregnace

krortr budolry č'p. 58 za cenu 189 500,- Kč
Uk]ádá vedoucínu oddčIerrí správy majetku a investic vystavit objednávku' termín:

21.6.2419
Hlasování:4 pro_0 ploti 0 zdržel se

3' Vza]a na vědomí nabídku spolcčnosti EUROPROJEKT, spol' s r'o', ze dne 4.6.2019

k zakázce - PD a IČ - Stavební úprav1'', změna v užívání sťavby čp' 968 Klecany na Denní

stacionář a dětskoÚ skupinu" a Písemnou zprávll hodnotící konise ze c1ne 5.6.2019.

Schvaluje doporučení hodnotící komise k zakiázce PD a IČ - Stavebni upÍav), ZméDa v

uŽívrlní stavby čp. 968 Klecany na DeDní stacionář a dětskou skupinu" ze dne 5.6.2019 a

po\'ěřuje stalostu města k uzavření smlouvy s uchazečem EUROPROJEK'I'' spol. s r'o..

Praha 5. Kudmova 141/] 7' PSČ 15000, IČo 't3 872999' s cenou 699'502'-Kč bez DPIl
Hlasování| 4 plo 0 prcti 0zdde] se

4 Rere na vědomí informaci starosty o potiebě nákupu tlakové prínve pro školní jíde]nu a
ná\Ťh zadávací dokumentace veřejné zakázky r'ypracované společností HM LIVING s.I'o''

IČ: 056 46 219' místem podnikríní Elišky Přernyslor'ny 425, 150 00 PRA.H^ 5 - Zblaslav
Schvďu.je pořizení tlakor'é piínve pro školní jídclnu v otevřeném výběrol ém řízeni.

Uk1ádá vedoucímu oddě]ení spIá\T majetku a investic zajistit výběrové iízení' tellnín
19.6.2019
Hlaso\'lííí: 4 pro' 0 proti _ 0 zdržel se



5. Schválila t'inanční odr'lěnu ředitelce ZUŠ Klecany Bc. Daně Snížkové' odměna bude

vyplacena z finančních pťostředků ško]y.

H]asoviíní: '1 pro 0 proÍi l zdržel se (Binder)

Vzala na vědomí zápis o pror'edeoé veřejnoprávní kontro]e vZŠ a MŠ Klecany člerry

lrnančního výborrL Ze dne l3'5'2019'
vzala na vědomí zprávu o konbole neb)'tol'ých plostor.

Schválila výpověd' z nájemní snrlouq' finné seLLme\ G]crbe s'r.o'. IČ 0ó17]61],

Třeboladická 1073/73. Praha 8 za hrubó porušcní nájemní smlouvy. Smlouva bude

ukončena ke dni 31.7.20l9'
Ukládá vedení města lyzvat kontrolované subjekty, u k1eďch byl zjištěn nesou]ad

provozované činnosti s nájemní smlouvou. aby toto ilvedly do pořádku, termín: 28.6'2019.

H1asováni: 5 pro 0 píoti 0 Zdťel se
Schvá]ila finanční odměnu Ťeditclce ZŠ a MŠ K}ecany Mgr' Jaroslavě Barošové. odměna
bude vyplacena Z 1]nančních prostředků ško1y.

l-Ilasování:4 pro 0 proti 1 zdržel se (Binder)
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