
 

Usnesení č. 16 / 2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 27. 4. 2015 

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba, Ivo 

Kurhajec, Jiří Medek (od 17:30) 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města 

2. Astrapark – zavedení nového autobusového spoje 

3. Ceník za likvidaci odpadu 

4. Protokol o otevírání obálek k veřejné zakázce „Kontroly, revize, údržba, opravy 

plynových zařízení a pohotovostní služba – město Klecany.“ 

5. Žádost o odkoupení pozemku – ČEZ Distribuce a. s. 

6. Elektronická evidence smluv 

7. Hodnocení nabídek VZ – výměna autobusových zastávek 

8. Záměr vybudování ubytovny – McROY Czech 

9. Pronájem bytu č. 604 v Dolních Kasárnách 

10. Žádost o prodej pozemku v Dolních Kasárnách 

11. Pátý ročník řezbování 

12. Dětský den 2015 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Č. j. 1122/2015 vzala na vědomí žádost obyvatel Astraparku Klecany o zlepšení 

dopravního spojení do této lokality v nočních hodinách. Souhlasí s objednáním 

prodloužení trasy linky 371 s odjezdem z Prahy – Kobylis ve 22:10 do zastávky 

„Klecany, Astrapark“ u společnosti ROPID. Vícenáklady pro město Klecany budou 

činit měsíčně 2374,- Kč. RM ukládá místostarostovi objednat rozšíření trasy linky 

371 o tento spoj k nejbližšímu možnému termínu změny jízdních řádů (14. 6. 2015) 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

3. Schválila „Ceník za likvidaci komunálního odpadu pro podnikatele a ostatní“.  

Cena pro drobné podnikatele bez nároku na nádobu: 750,- 

Nádoba 110 – 120 l: 1530,- Kč 

Nádoba 240 l: 2870,- Kč 

Nádoba 1100 l: 10 250,- Kč 

(Ceník je k nahlédnutí na matrice MÚ, bude umístěn na webové stránky města)  

Hlasování: 4 – 0 – 0  

4. Vzala na vědomí protokol o otevírání obálek k veřejné zakázce „Kontroly, revize, 

údržba, opravy plynových zařízení a pohotovostní služba – město Klecany.“ 

Vzhledem k tomu, že nebyly doručeny žádné nabídky, souhlasí s doporučením 

výběrové komise toto výběrové řízení zrušit. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  



 

5. Č. j. 1716/2015 vzala na vědomí žádost společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO 

24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, o odkup části pozemku 

p. č. 626/14, k. ú. Klecany o výměře 29 m2. Jedná se o pozemek pod trafostanicí a 

ochranné pásmo. Rada města s prodejem souhlasí, předá zastupitelstvu města. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

6. Vzala na vědomí  

a) informaci starosty o potřebě elektronické evidence smluv města Klecany 

b) nabídku společnosti ADVICE.CZ s. r. o., IČO 26212919, Na Kozačce 1103/5, 

Praha 2 na licenci programu Centrální evidence smluv za jednorázovou cenu 

7 000,- Kč bez DPH a na technickou podporu za 1 400,- Kč/ rok bez DPH.  

c) znění návrhu smlouvy o užití a implementaci software se  společností 

ADVICE.CZ s. r. o. 

Souhlasí: 

a) se zněním smlouvy o užití a implementaci software se společností ADVICE.CZ  

s. r. o.  

b) s nákupem licence programu Centrální evidence smluv za cenu 7 000,- Kč bez 

DPH 

c) s pořízením technické podpory na jeden rok za cenu 1 400,- Kč/ rok bez DPH 

Ukládá: 

a) technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu. Termín: do 15. 5. 2015 

b) starostovi zajistit vložení všech platných smluv do elektronické evidence smluv. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

7. Vzala na vědomí protokol hodnocení nabídek VZ „Výměna autobusových zastávek 

– město Klecany ze dne 21. 4. 2015. Na základě protokolu z jednání komise 

otevírání obálek VZ „Výměna autobusových zastávek – město Klecany“ 

vyhodnocuje jako nejlepší nabídku společnosti MMCITÉ 1 a. s., IČO 27670894, 

Bílovice č. p. 519, 687 12 Bílovice s nabídnutou cenou 599 940,- Kč bez DPH.  

Schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo na realizaci VZ „Výměna autobusových 

zastávek – město Klecany“ se společností MMCITÉ 1 a. s.,  IČO 27670894, 

Bílovice č. p. 519, 687 12 Bílovice. 

Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu. Termín: do 5. 5. 

2015 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

8. Neschválila záměr společnosti McROY Czech, Václavské nám. 11, 110 00 Praha 1 

na vybudování ubytovny v areálu Dolní Kasárna. 

Hlasování: 0 – 2 (Kotrba, Kurhajec) – 3 (Bendl, Dvořák, Medek) 

9. Č. j. 1303/2015 schválila pronájem bytu č. 604 v areálu Dolní Kasárna manželům 

Otovi a Květoslavě Koubkovým. 

Hlasování: 5 – 0 – 0  

10. Č. j. 1391/2015 projednala žádost společnosti AVAPS s. r. o. o prodej části 

pozemku v areálu Dolních Kasáren. Zástupce společnosti AVAPS s. r. o. bude 

pozván na zasedání rady města dne 11. 5. 2015. 



11. Souhlasí s konáním akce – pátého ročníku řezbování s názvem „Klecanský masakr 

2015“. Pořadatelem je spolek Humbuk, akce proběhne o víkendu 29. – 31. 5. 2015 

v Klecánkách.  

Hlasování: 5 – 0 – 0  

12. Č. j. 1725/2015 schválila uspořádání Dětského dne, který se bude konat 31. 5. 

2015 od 14:00 hodin na fotbalovém hřišti v Klecanech. Náklady na pořádání akce 

budou vyplaceny dle skutečného čerpání na základě daňových dokladů do 

maximální výše 20 000,- Kč. 

Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

 

 

 

 

        Bc. Daniel Dvořák                                                                              Ivo Kurhajec 
            místostarosta                          starosta 


