Zprávy z rady města
Březnová rada města se konala dne 6. 3. 2013. Na svém zasedání se projednávaly
tyto stěžejní body:
Rada města vyhlásila výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele akce: „Vybudování veřejného osvětlení – Úvaly lokalita do Hodova“.
Dále byl schválen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy“ s firmou Rocknet s.r.o. Jde o prodloužení dílčího termínu dokončení stavebních prací, z původního termínu 28. 2. 2013 na termín 22. 4. 2013. Konečný termín předání díla se nemění. Rada města Úvaly uložila vedoucí odboru investic a dopravy zajistit dopracování projektové dokumentace a inženýringu za účelem vydání stavebně územní řízení rozhodnutí pro výstavbu přírodního amfiteátru,
práce bude objednána u zpracovatele studie (p. Vrzák).
Dále byl vyhlášen záměr pronájmu objektu č. p. 1282 stojící na pozemku parc. č.
3227 o výměře 431m² (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemek parc. č. 3228 o výměře 350 m² katastrální území Úvaly u Prahy za účelem ubytování pro správce
městského koupaliště v Úvalech na dobu určitou tj. 1 rok.
Rada města zrušila svým usnesením usnesení týkající se záměru pronájmu pozemků
parc. č. 3573/1,3572 a 3574/4 za účelem provozování kynologických aktivit a následného návrhu smlouvy s firmou Studia Ren, s.r.o. z důvodu odstoupení společnosti od záměru vybudování a provozování kynologických aktivit.
Dále byla řešena rekonstrukce ulice – akce průtah ulice 5. května. V současné době
se zpracovává projektová dokumentace a zajišťuje se inženýrská činnost ke stavebnímu povolení na akci „III/10165 Úvaly u Prahy, průtah ul. 5. května“ – investor Středočeský kraj. Řešila se věcná břemena, trvalý a dočasný zábor pozemků a s tím
související smlouvy.
Rada města Úvaly projednávala žádost občanů o připojení na vodovodní řad v ulici
V. Špály. V této věci proběhlo šetření aktuální situace. Na základě toho rada města
souhlasila s výstavbou vodovodního řadu v ulici V. Špály v návaznosti na
vyjádření projektanta stavby a s ohledem na finanční situaci města v roce 2014.
Dále se intenzivně řeší výstavba nové mateřské školy v lokalitě Cukrovar. V rámci
brzkého vybudování tohoto zařízení byl vysloven souhlas s realizací výstavby MŠ
Cukrovar formou PPP projektu a vyhlášeno výběrové řízení (zakázka malého rozsahu) na organizátora koncesního (výběrového) řízení na realizaci PPP projektu „školka Cukrovar.
Rada města vyhlásila záměr pronájmu objektu (bývalá myslivna) o celkové výměře
70 m² (zastavěná plocha) na pozemku parc. č. 3212/1 za účelem provozování zájmové a spolkové činnosti s nutnou rekonstrukcí objektu na náklady nájemce.
Byla schválena nájemní smlouva na pozemek parc. č. 3079/1 k. u. Úvaly u Prahy o
výměře 7 402 m2 panem Rábelem Ivanem pro účely odstavné plochy a parkoviště u
koupaliště.
Rada města Úvaly doporučuje Zastupitelstvu města Úvaly schválit vybraného zájemce o koupi pozemku parc. č. 369/2 a části pozemku 369/1 v k. ú. Úvaly u Prahy, druh
pozemku orná půda o velikosti 6 393m² pro účely vybudování indoorového sportovního zařízení pro squash, bowling a další sporty v nejvyšší nabídkové ceně 622,Kč/m², firmě BETRIMAX s.r.o.
Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele služeb: „Poskytování služeb v oblasti veřejného pořádku a zajištění dálkové
ostrahy objektů “.

Předpokládaná hodnota zakázky cca 550 000,- Kč Kč bez DPH z důvodu výpovědi
smlouvy ze strany Agentura Profi CZ, spol. s r.o.
Dále rada města projednala výroční zprávy školských zařízení.
Rada města udělila Základní škole Úvaly, předchozí souhlas zřizovatele k nabytí
věcného daru – počítač Lenovo IdeaCentre H430 (TI304b4b3) v ceně 10 090,- Kč
určeného pro použití k výuce dětí.
Na základě požadavku Zastupitelstva města Úvaly Rada města Úvaly uložila vedoucí
úřadu do komisí výběrových řízení vybírat a jmenovat členy z odborně příslušných
komisí.
Rada města Úvaly vyjádřila nesouhlas s uzavřením mateřských školek v Úvalech v
době letních prázdnin od 1. 7. do 2. 8. 2013 a doporučuje dobu uzavření pouze na
dobu 14 dní.
Rada města Úvaly souhlasila s výsadbou „Aleje seniorů“ v parku před hasičským
domem podél Klánovické ulice, přičemž alej svým umístěním nesmí omezovat výhledové podmínky při výjezdu od hasičského domu a z Foersterovy ulice. Realizaci a
financování bude zajišťovat Klub přátel historie a přírody Úval a okolí ze svých prostředků.
Josef Štěpánovský, radní

