Usnesení č. 42 /2019
ze zasedání Rady města KIecany, které se konalo dne 2. prosince 2019 od 16:00
Přítomni d]c prezenční Jistily: lng' Jiií Bendl. Bc. Daniel l)voiák. Mgr' Pave] Kotrba, Mgť. Roman
Binder, lvo Kurhajcc
Hosté| Iíg. Rathouzský. Luboš Ježek. Bc' Lenka Kučerová. Jaloslav KrLrrka,

Proglam zasedáníi

'
2'
j'

Schváleni progran'ru Zasedání Ratly něsta Klecany
obecní byty čp' 960 Klecan1'
Dodatek č. l ke smlouvč o sdruženÝch dodá\'kách elektřinv
4- Žádosr manžel
5. Dodatek č. 1 k SoD - ''Rekonstrukce a přistavba objektu Rychty č. p' 74 a 487 vc městč
KlecaÍy IIl''
6. Autorské dozol'y ]'ealizace Rychta
7. Dodatek č. ] k nájernní sn ou\'ě č. 021/2019
8. Žádost o aněnu podnikatelského zátllěru
9. NádrŽ na zadržování vod1'
]0' Park v Průhonu
1

Rada města Klecany:

1'
2.

3.

schválila program zaseďiní'
Hlasování:5 pro 0 proti - 0 Zdúe] se
Projednala žádost Společnosti Ate]icť M.A.A.'|', s.r.o'' se sídlem Převrátilská 3]0/15, 390 01
l'ábor.IČ:281 45968 o prodlouŽení termínu dokončení části B. Dokurlentace návlhu
stavby'studie (DNS) veřejné zakázky nralého rozsahu vedené pod názrem' ..PD c IČ stavební úpravy. změna v užívánístavbv čp' 960 Klecany na obecní byty" a důvody pro
prodlouženítemíllu dokončení'
Schvďuje prodlorrŽení temínu dokončenído 5'l'2020 a ukládá investičnímutechnikovi
zajištění podpjsu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o díIo'
Hlasování:5 pro 0 proti 0 zdržel se
Schválila znění a podpis dodatku č' 1 ke Smlouvě o sdťuženýchsluŽbách dodávky elektřiny
se společnostíEP Energy tading' a's', IČ 27j86o.l]. se srdleln Klimentská 46, Prahal č
cEPsI_ l46427

'l.

s dobou

tlvání do ] l' 12'202]

'

Hlasování: 5 pro 0 ploti 0 zdržel se
Bcre na vědomí žádost manžel
r na prodej části pozemku p.č. 69,1 k.ú'
Klecany a ukládá staťostovi předložit Žádost zastupitelstvu města, za cenu znaleckého
posudku.
Hlasování| 5 plo 0 proti 0 zdrŽel se

5.

a přístavba objektu
Proicdnala nár'rh Dodatku č' 1 ke Smlouvě o dílo
'.llekonstrukce
'11
ye
a 48']
městě Klecany III" podlimitní veřejné zakrízky r'ra stavební práce.
Rychty č' pschl'aluie Dodatek č. 1 k SoD ze dne 12' 11.2019 v nar'rženémznění a uk]ádá investičnímu
technikovi zajištěníuzavŤení Dodatku č- l smluvníori stnnami a 7rr'cřcjnční na profilu
zadavatele.

Illasování: 5 pro 0 proti 0 ZdrŽel se
6. Pr'oicdr]ala upozomění Zplacovatele projektové dokumentace akce ..Rckonstrukce a
piístavba objektu Rycht)' č. p. 74 a 487 ve 1něstě Klecany lll" na vi'kon autoťského dozoru
pii lealizaci stavby, otázky výk1adrL sniouvy a ukládá investičnímu technikovi příprav!
Dodatku ke Snlouvě o dílo na výkon autorského dozoru pŤi realizaci stavby a piedložení
ke schválel]í v RM.
lllasování: 5 pro 0 proti 0 zdrŽeJ se
1. Neschváli]a znění a podpjs dodatku č- 1 s p. Jonerl Řeznrckem. IČ 055ao{qc. Štefa''ikova
úle\'u na nájemnémjako konrpenzace zhodnocení objeklu'
33, 664 51 Šlapanicc rla rnčSíúlí
p.
př1prar'it
Uk]ádá
Kud]áčkovó
oplar'ený dodatek č. l.
Illasování:0 pro 5 proti 0 zdrželse
8. Berc na vérlomí žádost p. JafoslaÝa KunJ<1. tČ 1j7Óo4]1. b)rem Na vrŠku455. 250 67
Klecany o zněně podnikatelského Zámě1'u v budově č.p. ,18 námčstíTřcbízského. Klecany'
Pan Kunka žádá o zrušenípo1rostinské činnosti- lestaurace, v'vbudování rychlého
občerstvení a penzionu'
PoŽaduje předběžnou studii a konlřetizaci ziíněru. Změna záměru bude řešcna samostatným
dodatkem.
Ijlaso\'iáíí: 5 pro 0 proti 0 zdde] se
L Bere na vědomí infomaci o řešení zadúovánípodzerrrní vody na Čov a ukládá správci
n'aicl\u /,1i 5lil pro'ekto\oU doLLlmťl'r-. i pro rádrz 50 mi.
l{]asovárrí: 5
10.

pt'o

0

proti

0

zďžcl

se

\' Průhonu" ve vaŤiantě
Schválila poklačování v projektové dokumentacj pťo projekt
''Park
studie Atel iéru oresta'
Hlasováníl 5 pro 0 ploti 0 zdržel se
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