
Usnesení č. 14 l20l9
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne l5. dubna 2019 od 16:00

Přítomni dle prezenční listiny: Bc. Daniel Dvořák. I1lg' Jiií Bendl' MgI' Roman Bindcr, Mgr. Pavel
Kotrba

Omluven: Ivo Kulh4iec

Hosté| Ing. Rathouzský

Pťogťam znsedání:
1' Schválcni programu zascdání Raal!'něsta Klecany
2' Souhlas s přeložkou c]ektlorozvodné skr'íně z č' parc' 463./84 na463/7 -AVAPS
3' Intenzjtjkacc ČoV r'-v1oučení uchazečťt Femon| a Metrcstav
4' Srnlouva o nájmu nebytových prostor č' 011/2019
5' Zámčr směnit pozerlk'v

6' Nákup hlukoněru
7. Žádost o Zřizcní food truck
8' Žádosl ředitelk)_ ZŠ Klecan,v o niákupu bezpečnostních kamer

Rada města Klecany:
1. Schválila plogram zasedání.

HlasováIrí: 4 pro -0 proti 0 7dr'žc1 se

2. Bere na včdorní žádost společnostr AVAPS .'r o'. IČ: ]5ó50c]jq. mistenl podnikáni

L] oba]ovn-v 488, 250 67 K1ecan"v o souhlas s pie]ožením elektloťozvodné skříně \'e
v1astnict\'í města z pozcmku č. parc. '163/8'1 k'ú' Klecany na pozemek č. parc. :16317 k'ú'
Klecan"v
schva]Llje udě1ení souh]asu s pře]oŽenín e]ektrorozvodné skřÍně vc 1'lastnjctví města

z pozemku č. parc. '1ó3,/8,l k.ú' Klecany na pozemek č. parc- 463/7 k'ú. Klecan-v společnosti
AVAPs s'r'o., IČ: 25650939. n'rístem podnikríní U obalovny 488, 250 67 Klccan1'

Ukládá vedoucínru odděler'ri sprár'-v n'rajetku a investic v],'hotovit souhlas. tcimír1 19.4.20] 9.

l1lasor'áni: 4 pro 0 proti-0 zdržel se
3. Bere na vědomí nabídku účastnikl FERRNIONI, l' s'. lČ: ]lÁlqqló. místcm poddk'D'

l'renčianská l320189' 020 01 Púchov. Slovcnská reprrblika' zastoupené společností
FERRMoN]'. a's' - odštěpqi záVod. IČ: 0jÓ]Ó04o nstenr podnikoni Ttrřanka ]222ll15.
Bmo-slati]la podanou v rámci veře.jné ZakáZky ..IntenziÍ'ikace ČoV Klecany_ ve \'ýši
66'731 911,56 Kč bez DPH a nabídku účastníka Metrostav a's', IČ: 000149]5' nístem
podnikáni Koželužská 2450/:l. 180 00 Praha 8 podanou vrámci veře|nÓ zakázky

,,Intenzifikace Čov K]ec.uly" ve výši 74 380 445.44 Kč bcz DPLI
v-Ylučuie účaslníka FERRIVÍONT. 3. \'. TČ: ]lÓlqalÓ. nristem podnikání Trenčianská
1320/89. 020 0l Púchol'' Slovcnská rcpublika, zastoupené společností FERRMONT, a's' -

odštčpný zá\'od. ]Č: 036]6046 nistem podnikání Tuianka 122211]5. Bmo-Slatina
z vj.běrového řízení ..Ir'rtenzifikaee ČoV Klecalr' zdu\odu pickÍoóení předpokládané

hodnoty stanovené jako lirrritní v zadávací dokurncntaci a účastníka Metlostc\ a'5', lČ|
00014915. místem podnikárri Koželužská 2450/4. 180 00 Praha 8 z w'běrového iízení



4.

5.

6.

'7.

8.

..Intenzillkace Čov K]ecany" z důvodu překročcní přcdpokládané hodnot}' stanovené jako
Ijmitní v zadávací dokumentaoi

lIkládá vedoucí oddělení správy n'rajetku a investic oznán'rit vyJoučeným účastníkůn
rozhodtlutí Zadavatelc. telmíll 1 9.4.2019.
Hlasování| 4 plo 0 ploti 0 zdržel se
Schvá]i]a podpis a aění sn1ouvy o nájmu nebytových prostol č. 0l1/2019 se spo]ečností
Pir'or'ar Nad Ko1čavko! a.s'' IČ 02963 1469. se sídlem Nad Kolčavkou 907/8. 190 o0 Praha 9
na nebÍový plostor Y budové č.p. 944'

lllasování: 4 pro 0 proti-0 zdrže] se

Schváli]a zveřejnění z1rměru směny pozemku par' č,' 626|38 za pozemek par' č' 51/2 o

r'ýměře 2,l n2 v k'ú. Klecarl'v' přeclá Zastupitelstvu města'

H]asoviíní| 4 plo 0 proti 0 zdr'žel se

Ukládá vedoucímu oddčlcní spráq'majctku a jn\'estic zajistit nákup h]ukomčru pr'o potřeby

Městskó policie Klecany'
Hlasování: 4 pro 0 proti 0 zdtžel se
Neschválila žádost p' Pavla Šrotýie o umístění nobilrrího občerstvení food truck a Zřízení
ohniště v u1ici Po\'1tavská.

tllasování: 0 pro 2 proli 2 Zdržel se
V,,:la nr tédomi Ž_do.l ied.telk\ l\ . \4s o.ri(up bez'leČnotLnicl_ k_me'do elea rr /S.
jako prevence vanclalisnu, ke kterému zdc docháZí.

L]kjádá stalostovi, aby ve spolupráci s městskou policií piipravil návrh na puiizen]

městského kamerového s-vstému'

Hlasování:'l pr'o 0 proti 0 zdržel s.:

Mésto Klecany
lČo 0n240290

Do Keúne! 5'],2506? KeNy
iel. 28a890064

Žzt--
Bc' D.úie] Dvořák

starosta


