Usnesení č. 26 l20I9
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dnej|,čerwence

20l9 od 16:00

Přítomni dle prezenčnílistiny: hg' .Iiií Bendl. Ivo Kurhajec Mgr. Pavel Kotrba
omlur'en: tsc' Daniel D\'ořák. Mgr. Roman Binder
Hostó| I-uboš Jcžek, Ing. Michal Rathouzský
Program zasedání:
1' Schválení progranu zasediiíí Rady města K]ecany
2' Sta\'ební úpravy. Změna v užír'1rni star'by čp' 960 na obccní býy
3' Rekonstrukce a přísta\'ba objektu Rvchty č' p. 7'l a 487
4' Rozšířenízákladní školy Klccany

Rada města Klecan-v:
1. Schválila program zasedání'
Hlasování:3 pro_0 proti 0 zdťžolse
2. Projednala návrh zadávací dokumentace k veiejné zakázce ma]ého rozsahu na služb!'
rlokumentace a inženýrská činnost - Stavební úpravy. zmčna v užívánístavby
'.Projektová
čp. 960 Klecany na obecní b]'ty"
Schvaluje zadávací dokumentaci k veiej!é zakázce malého rozsahu na sluŽby ..P.ojektová
dokumentace a inženýrská činnost - Stavební úpravy. zlěna v užívánístavby čp. 960
Klecany na obecní b}.ty" v navrŽenén'r znění a ukládá investičnímrLtechnikovi zajištění
zveřejnění výzvy k podaní nabídky na profilu zadavatele a piíméhooslovení 5-ti
dodava1elťL'
.1.

lllasování:3 pro- 0 proti 0 zdržel sr:
Projcdnala návrh Dohocl.v o ukorlčenípříkazrrí smlouvy_ č.03'7/20I'7 a návrh Příkazní
sn'Íouv1 k vei'ejné zakázce ma]ého lozsahu na sluŽby - ,.Rekons1' kce a přístavba objektu
Rychty č' p' 74 a 487 ve městě Klecan"v \'ýkon technického dozoru stavby a koordjnátora
bezpečnosti a ochÍany zďar'í při práci"
Schvďuje uzaviení Dohody o ukončenípříkaznísm]ouvy slng' Alešem Řadou. IČ:
'749 34I 63. se sídlem Rasošky 88. 552 21 v navrŽeném Znění schvaluje uzaviení Příkazní
,
smlouvy se společností Ingara, lČ: 065 53 044 se síd]em Veverkova 1218/13' PÉžské
Předměstí. 500 02 Hradec Králové v navrženémzoění a ukládá invesličnímutechnikovi
',ajieténr podpi.u sn u\rllch dok!menlu'
H]asovánil 3 pro'0 proti 0 zdrŽe] sc
Projednala návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 775712018 ze dÍe i2.1l.20l8
Schvaluje podpis Dodatkrr č' 2 ke Smlouvě o dílo č. 775712018 ze dne 12'11'2018 a
pověřuje stalostu města k uzavření Dodatku č. 2 se společnostíEURoPRoJEKT' spol. s
r..r', Praha 5. KLtdmora l44 l 7, tSČ l5000, |Čo 4J872oqa \ na\ r7cnén] /rÓnl'
Hlasorání: ] pro _
i-0zdrŽelse
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