Usnesení č. 27/2021
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 30. srpna 2021 od 16:00
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Mgr. Roman Binder, Bc. Daniel Dvořák, Pavel Kotrba
Omluveni: Ivo Kurhajec
Program zasedání:
1. Schválení programu
2. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě – Vybavení interiéru objektů č.p. 74 a č.p. 487 – Rychta, Klecany
3. Dodatek č. 6 k SOD akce “Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č.p. 74 a č.p. 487, Klecany“
4. Dodatek č. 1 – Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ASEKOL, a.s.
5. Nabídka optické propojky serverových místností objektu Rychta č.p. 74 a č.p. 487, Klecany –
NHK, s.r.o.

Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Bere na vědomí:
- informace o důvodu dodatku – doplnění dodávky o části grafiky, které nebyly navrženy
v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr nebyly obsaženy. Cena je navýšena o 17 065,29 Kč
bez DPH.
- návrh Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě - Vybavení interiéru objektů č.p. 74 a č.p. 487 - Rychta,
Klecany, VI. grafika (piktogramy)
Schvaluje znění a podpis Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě - Vybavení interiéru objektů č.p. 74 a č.p.
487 - Rychta, Klecany, VI. grafika (piktogramy). Ukládá investičnímu technikovi připravit k
podpisu Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě se společností Miroslav Schmid – Reklamní studio Nonak
Blériotova 1004/5, 197 00, Praha 9 - Kbely, IČ: 69407142, termín: 31.8.2021
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
3. Bere na vědomí:
•

•
•

informace o potřebě provedeni víceprací (ve výši 3 301 556,14 Kč bez DPH) a
méněprací (ve výši 588 558,04 Kč bez DPH), výsledná cena změny ve výši 2 712 998,10
Kč bez DPH v rámci stavby „Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve
městě Klecany“ a informace o důvodech prodloužení lhůty pro dokončení dodatečných
částí díla o 60 dní.
Oznámení změny č. 5 vč. příloh
Návrh Dodatku č. 6 k SOD (Zhotovitel provede celé kompletní dílo v rozsahu
projektové dokumentace nejpozději do 645 dnů od předání a převzetí první části
staveniště, vyjma prací uvedených v Oznámení změny číslo 5, které budou dokončeny
do 60 dnů od data podpisu dodatku č.6 smlouvy o dílo. Cena díla bez DPH:
72 964 887,03- Kč

Schvaluje znění a podpis Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo akce „Rekonstrukce a přístavba objektu
Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany“ ze dne 12. 11. 2019. Ukládá investičnímu technikovi
připravit Dodatek č. 6 k podpisu, termín: 31.8. 2021.
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Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
4. Schválila znění a podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se
společností ASEKOL, a.s. se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, IČO: 27373231
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
5. Bere na vědomí nabídku na realizaci optického propojení racků serverových místností Rychty č.p.
74 a č.p. 487, Klecany.
Schvaluje kalkulaci s částkou 43 032,- Kč, včetně DPH 21%
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Bc. Daniel Dvořák
starosta

Pavel Kotrba
místostarosta
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