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Usnesení č. 5 /2018
zasedáni Rady města Klecany' které se konalo dne 19. února 2018 od l6:00

Přítomni Clle prelenčni listiny: lng' JiřiBend], Bc. Daniel Dvoiák' MgÍ. Pave1Kotrba. lvo Kurhajec'
Jiií Medek
Hosté| Luboš Ježek

Program zasedání:
l ' schvá]cní prograrnu zasedáni Rac1y rrrěsta Klecany
2 \dIJ| k.'rtciIlcru p'o:bél]l\ ,|'.Ir
3' Příprava vZ Ía služby bÍojcktová a inženýl'ská činn<lst) na akci Revitalizace a zvýšcní
kapacity ZŠKlecany
,1. I Dtu\J kurn,rnikaii. pa'ko\lti I pirstupu
'lu \4S J /S Klec.!r)
5. lrojektová clokumentace ]'ekonstrukce komunikacc na Skalkách - odvodnenl
6. l'rohlášeni bývalého pivovaru za kulturní památku
7. Dotace - dal ÁlzhejmŤ centlum
8. Oprar'a kornunikací Na Vinici ,
Rada městn Klccany:
1' Schválila plogram Zásedání.
H1asot'ál : 5 pl.o 0 proti 0 7držel se
2' Bere na vědoní inlbmaci starosty o potřelrč nákupu korrtejr'rcrů plo novč budovaný sběrný
dvůr v souladu s podminkami dotace na vybudování sběrného dvota a nabíclku společnosti
tr{A projekt, spo]' s l-o.. IČ| 28436 18. míslen podnikání Patočkova 1638/67, l69 00 Praha 6
na zaiištění výběrovélto řízenína nákup kontcjnent pro sběrný dvůr za ccnu 20 000.- Kč bez
DPH.
Schr'alujc pořízcní kontejnerťl pro nor'ě budovaný sběrný dvůr v souladu s podmítrkami
dotacc na vybudovaní sběnrého dvora znění a podpis příkalní smlouvy se spo]cčností MA
projekt, spol. s r.o., IČ] 284 36 318. nístem podnikání patočko\'a l63E.i67, 169 o0 Plaha 6 na
zajištění výběro\'ého říZcní na nákup kontejnerů pro sběmÝ dvůr za cenu 20 000'- Kč bez
I)PH
Ukládá teohnikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu'
H]asováli: 5 pro 0 ploti 0 Zdrže] se
3' Projcdna1a varianty řešení Zplacování projektové doku]nentace na akci ,,Revitalizaoe a
zvýšcníkapaclty ZŠKlecany" a schva1ujc zpncování dalšich stupňů projektovó
doku1nentace r'e skladbě dokumentace na cclou stavbu s možnostírealizaccjako celku, resp.
po etapách dle aktuá]ních finančníchnoŽnosti pied zaháiením výběru Zhotovitele stavby
\ l.imci nJdlilnlrni V,/ nJ slJ\cbfl|rJťe
Schvaluje Zněni a podpis Dodatku č. 1 k Piíkaznísmlouvě č' i7i2017 se spol' MA projckt,
spol. s r.o'' IČ| 28,1 36 318. se sídlern Patočkova l638/67. Praha 6, Psť]: i69 0o. na Zaiištění
admin1stracc podlinrítní vZ na služby (projcktová a inžeÍýrská činnost) Za cel1u 28'000.- Kč
bez DPH a ukládá investičnímutechnikovi Zajištěnípodpisu Dodatku č. 1'
schvalllje Znění Piikazní s ]oul'y na zajištčnívýkonu konzultační činnosti a poladenství
tec]nického dozoru inr'estora při \'}placovávání vyššíchstupňů projoktové dokrLmentace
stavby "Revitalizace a zvýšeníkapacity Základní školy v Klecanech'' a ukládá iúvestičnímu
technikovi ZajištěníPoptávek na výkon TDI
Hlasování: 5 pro 0 prcti 0 zdlžel se

Befe na včdoníin1brmaci starosty o potřebč dodatečných stavebních práci (víceprácc)' ktcró
nebyly Zahrnuty v původnímobjemu pr'ací. jsou pro řádné c1okončeni Clíla nezbýnó a změna
v osobě dodavate]c neni možná z důvodůkoordinace stávajícíJro průbělru prací a
dodatečných prací, v rálnci stavby ,.ťJpra\ J k'rtnunrkccl c |irstupu i.1,l M S a Zs K]ccany"
- od\rcdnění V Bo]es1avce a u garáŽí Za cenu 364 134'2ťj Kč trcz DP}I
- oprava kon-tunikací v sídlištiŽa cenu 549 016,15 Kč bez DPH
- osazení s1oupků u č-p. J70 7a cenu 86 152.00Kč bez DPIJ
Schvaluje provecleni dodatečných stavebnich prácí (vícepráce). Ý rámci sta\'by
mistních konunikací v Klecanech ll. etapa", Znění a uzavření dodattu č._]
',I{ekonstrukoe
ke smkluvě o dilo ze dnc 29.8'2017 se společností SI]LABAG a.s., ]L\: 608 3E 7,l4, se
sidlcm: Na Bě]idle 198/21 Plaha 5 Smíchov. kter'ou se zr'yšujc ccna dí1a o v1cepráce. tj.
- odvodnčnj V Boleslavce a u garážíza cenu 364 134'26 Kč bez DPH
- oplava kcrmunikaci v sidliŠtiZa oc]lll 5'l9 016,15 Kč bez DPH
- osazení sloupkťt u č'p' 370 za oenu 86 152,00Kč bez DPH
Celková kclnečná r:ena dila činí] 3 746 860'55 Kč bez DPH
Ukládá tecbnikovi správy majetku připravit a přodložit snlou\'u k podpisu, tenlín 1.3.201f]'
Hlasování| 4 p1o 0 proti- l zdržel sc (Kotrba)
5
Bere na lědomí inÍorn'raci starosťy o potřebč Zajištění prdcktovó dokune tace úpravy
kana]izacc vul' Na Ska1kách unoŽňujici Zasakování dcšt'ových vod a nabidklL společnosti
VDI PRoJRKT s. 1' o.' lť': 288 60 080, mistem podnikánj Petrohradská 216l'3' l0l 0o /
Plaha ]0 na v}lracovállí projektové dokunentace úpravy kana1izacc vul' Na Skalkách za
ccrlu ó2 7(]o Kč bez DPH
Schva1uje objednání projekbvé dokumentaoe úpravy kana1izace v u1' Na Skalkách u
společnosti vDI PRoJEKT s- r' o., IČ: 288 60 080' rnístem podnikani l,etrohradská 2lťi/3,
l01 00 ,/I'raha l0 za oenu 62 700 Kč bcz DPII
Ukládá technikovi správy majetku připravit objednávku k podpisu' termín 23-2.201i]'
Hlasov1rní: 5 pro 0 proti 0 7dÍžclse
6. Bere na vědomí sdě]cní Ministerstva ku1tury č.j' MK 60ó92018 oPP. Že objekt b]|walého
pivovaru, ktelýje \'e vlastnictví KKC Croup..r'o', tČ ]7r'4tt6ttn' Do Klccánck 22.250 6't
KlecaÍy ne proh1ášený Za kultlLrní památklL'
'7. Neschválilá Žádost o clotaci pro Alzheimer centrurn Zlosyň'
Hlasování: 0 pro 5 proti 0 zdrže] sc
t]
Bere na védomi in1bmaci starosty o potřebě opravy konlunikací v iokalilč Na vinici a
nabídku lng. Petra Rothe' lČ: L496360'1, místem podnikání Na ŠunavčI10. 252 26
Třebotov. jednostupňové dokumcntacc DSP + DPS na oplavu konunikací v lokalitě Ná
Vinici za cenu 184 000.- Kč.
Sclrvaluje realizaci rekonsfukce komunikaci v lokalitě Na Vjllici a objednátrí jedtrostuptiové
dokunentacc DSP + DPS na opravu konunikací v loka]itě Na Vinici u Ing' Petra Rothe'
IČ|l49ó3604, místem podnlkání Na Šumavě l40. 252 26 Třcbotol' za cenu 184 000'-.
Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdrže] sc
4.
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