Usnesení č. 38 /2018
ze zasedání

Rady města Klecany, které se konalo dne 19' listopadu 2018 od

16

hodin

Přítomni dle prezenční listiny: Ing' Jiři Benc]l' Bc' Danie] Dvořák' MgI' Pavel Kotlba
Omluvcnir lvo Kurhajec, Mgr. Roman Binder
Hosté: hg. Rathouzský

Program zasedání:
l' Schválerrí progranu zásedání Rady města Kiecany
2' Schválení zadávaci dokumentace na rekonstrukci

3'
4'
1'

2'

3.

ČoV a

ryhlcseru výbčIovéhořízení na

dodavatcl(-

Aktualizace spisovóho a ska1tačního řádku něsta Klecany
Žádost o plojednání možnosti vybudování nal'rhovaných hřišt'
Rada města Klecany:
schválila plo$an zasedání.
Hlasování: 3 plo 0 prcti 0 zdržel se
Bere na vědomí in1brmaci starosty o potřebě vyh]ášení výbčIovéhořízeÍína dodavatele stavby
Čov r]ccany' a nálrh zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky
''Intcnzifikace
,,Intenzifikace ČoV Klecany" v}pncované společností MA projekt' spol. s r'(,.. lC: 284 ]Á ] ] 8,
nístem podnikání Patočkova 1638/67, 162 00 Praha 6 s předpokládanou hodnotou 58759
316'39 Kč bez DPH.
schvaluje znčnía podpis zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky
''Intenzifikace
ČoV Kl".any" V}pťacované spoleČnosh MA pr('jckt. sl]ol' sÍo', IČ| 284 36318' místem
podnikání Patočkova 1ó3 8/67, ] 62 00 Praha 6 a \'yhláš€ní výbčIovéhořízení podlimitní veiejné
zakáZky
Čov Idecany" s předpokládanou horlnotou 58 759 316'39 Kč bez DPH.
',IntenziÍikace
Ukládá techníkovi správy majetku zajistit vyhlášení výběrového iízeni podlimitní veiejné
Zakázky
ČoV Klecany", ternín 23.11'20l8.
''Intenzífikace
Hlasováni: 3 pro 0 ploti 0 Zdržel se
Berc na vědoIní in1brmaoi technika správy najetku o potřebě akfua]izace spisového a
skartačního řádku města Klecany'
Schvaluje Zmčnu znění spisového a skaltačníbořádku města Klecany:
- \' kapitole 10, odst. 1 se přidává bod: .'-čís1ozásilk1' provozovatele poštovníchs]užeb"
- \' kapitole 10, odst. ] se přidává bod: ''- clektronický obraz dokumentu"
- v kapitolc l0 se přidává odstavec ''7) Dokument v analogovó podobě pracovník plovádějící
evidenci dokumentu v elektronickém systému spisové sluŽby jej vždy opatií také
elektronickým obrazem doklúnentu a to skenováíím \'e formátu PDF' Neumožňuje-li
povaha analogového dokumentll provést úp1ný elektonický obraz (napi' dokument fomátu
většího cž A3' projcktová dokumeDtace a pod'), placovník provádějící evidenci dokunentlr
vyhotoví elektronický obraz části dokumentu tak' aby oblaz un1oŽňoval identiíjkaci
dokumentu (např. popiska výkresu, čelnídeska proiektovó dokumentace a pod')"
Hlasování: 3 pro 0 protj 0 ZdÍžcl sc
hřišť pro mládež' Pozve p. Tomášovou na jednání rady

4.

MCr. P ;el {otÍba

Město Klecany

IČo 00240290

Do Klec{ne\ 52.25067 KecanY

tel 284890064

Á/ //.,

Bc' Daniel Dvořák
starosta

