
Usnesení č. 26 12019

ze zasedání Rady města K|ecany, které se konalo dne 8' ěervence 2019 od 16:00
Přítomni dlc prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl. lvo Kuhajec Mgr. Pave1 Kohba
onlur'cn: Bc. Daniel Dvořiík. Mgr. Roman Binder
Llostó| Luboš.1ežek' lng' Michal Rathouzský
Program zasedání:

1 ' Schválení progamu Zasedání Rady města Klecany
2' Stavebni úpravy. zmčna v užívání stalby čp. 960 na obecní byty
3. Rekonstrukce a přístavba objektu R}'chty č. p' 71 a 487
,1. Rozšíicní zák]adní školy K1ecary

Rada města Klccany:
Schválila program zasedání'
Hlasováni: 3 pro 0 proti 0 zdrŽel se

Projednala návlh zadá\'ací dokumentace k veiejné zakázce malého ťozsahu na s]užby
,'Projektová dokumentace a inžení'rská činnost - Stavební úpravy. zrrěna v užíviiní stavby
čp. 960 Klecany na obecní bý.v"
Schvaluje zadávací dokunentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na sluŽby .'Projektová
dokumenlace a inŽenýrská čřrnost - Stavební úpravy. změna v užívání stavby čp. 960
K]ecány na obecní b}t)''' v navlženém znéní a ukládá investičnímu technikovi za.jištění
zveřejnění \'ýzvy k podání íabídky na profilu zadavatele a přímého os]ovení 5-ti
dodavatelů

I'l]asování| 3 pro 0 proti 0 Zdrže] se

Projednala rrávrh Dohody o ukončení příkazní snlouv'v č. 03']12011 a návrh Piíkazni
snrlour'y k veie.jné zakázce malého rozsahu na služby - .'Rekonstrukce a přístavba objektu
Rychly č. p. 74 a 487 ve městě KlecaDy výkon technického dozoru sta\'by a koordináto.a
bezpečnosti a ochran!' zdraví při práci"
Schvaluje uza\'ření Dohody o ukončení příkazní smlouvy slr,g. Alešem Řadou' IČ:
'749 31]' 63, se sídlem Rasošky 88, 552 2] v nawženém znění ' schvaluje uzaviení Příkazní
smlouvy se společností Ingara" IČ: 065 53 044 se sírllem Veverkova 1218/13' Pražské
Předolěstí, 500 02 l'lmdec Krá1ové v navřženém zoění a ukládí investičnímu techrrikovi
zajicLeni podpi.u smlLrr ruch dol.rmentu.
Fllasování: 3 pro 0 proti 0 zdržel se
Projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 775'7l20I8 ze dne ]2.11.2018
Schvaluje podpis Dodalku č' 2 ke Smlouvě o dílo č. 775712018 ze dne 12.1l'2018 a
pověřuje stalostu města k uza\'ření Dodatku č. 2 se společností EUROPRoJEKT' spol. s

r.o'' Praha 5. Kudrnova 144/17' PSČ 15000,IČo 43872999 v na\'Ťženém znění.
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