
 

Usnesení č. 18/2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 18. 5. 2015 

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

Kurhajec, Jiří Medek (od 17:00). Host: MgA. Jakub Červenka 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Dodatek smlouvy – převod inženýrských sítí 

3. Hodnotící komise - veřejná zakázka „Odstranění nádrží PHM v kasárnách“ 

4. Veřejná zakázka - zaměření elektrických rozvodů veřejného osvětlení 

5. Hodnotící komise - veřejná zakázka „Informační tabule k autobusovým zastávkám“  

6. Dodatek k mandátní smlouvě 

7. Host – MgA. Jakub Červenka 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu inženýrských sítí a změně stavebníka 

mezi společností KANREPANO a. s., se sídlem Starý Most 336, 434 01 Most, IČ: 

28207637 a městem Klecany se sídlem Do Klecánek 52, 250 67 Klecany,  IČ: 

00240290 a společností Středočeské vodárny a. s., se sídlem U vodojemu 3085, 

272 80 Kladno, IČ: 26196620. Společnost KANREPANO a. s. je právním 

nástupcem společnosti ASTRA INVEST HOLDING a. s. Jedná se převod 

inženýrských sítí v ulici V Honech do vlastnictví města Klecany: 

- vodovodního řadu PE o délce 1047 m 

- ATS – posilovací čerpací stanice – budovy se strojním vybavením 

- gravitační kanalizace DN 300 ULTRA RIB o délce 736,9 m 

- tlakové kanalizace DN 110 PE 100 o délce 365,5 m 

- čerpací stanice odpadních vod 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

3. Bere na vědomí informaci starosty o potřebě jmenování komise pro otevírání obálek 

a komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky "Odstranění nádrží z objektů 

bývalých ČSPHM č.p. 945 a 962". 

Jmenuje 

a) komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky „Odstranění nádrží z objektů 

bývalých ČSPHM č.p. 945 a 962" ve složení Ivo Kurhajec - předseda komise, 

Daniel Dvořák - člen komise, Mgr. Pavel Kotrba - člen komise, Ing.Michal 

Rathouzský - tajemník komise 

b) komisi pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Odstranění nádrží z objektů 

bývalých ČSPHM č.p. 945 a 962" ve složení Ivo Kurhajec - předseda komise, 

Daniel Dvořák - člen komise, Mgr. Pavel Kotrba - člen komise, Ing. Michal 

Rathouzský - tajemník komise 

 

Ukládá technikovi správy majetku informovat členy komisí o jmenování. 



Termín: 29.5.2015 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

4. Bere na vědomí informaci starosty o potřebě zaměření elektrických rozvodů 

veřejného osvětlení v Klecanech a Drastech 

Schvaluje vyhlášení výběrového řízení na ZMR „Zaměření elektrických rozvodů 

veřejného osvětlení v Klecanech a Drastech“ 

Jmenuje 

a) komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky „Zaměření elektrických rozvodů 

veřejného osvětlení v Klecanech a Drastech“ ve složení Ivo Kurhajec – 

předseda komise, Daniel Dvořák – člen komise, Mgr. Pavel Kotrba – člen 

komise, Ing. Michal Rathouzský – tajemník komise 

b) komisi pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Zaměření elektrických rozvodů 

veřejného osvětlení v Klecanech a Drastech“ ve složení Ivo Kurhajec – 

předseda komise, Daniel Dvořák – člen komise, Mgr. Pavel Kotrba – člen 

komise, Ing. Michal Rathouzský – tajemník komise 

Ukládá technikovi správy majetku zajistit administraci veřejné zakázky do 30.6.2015 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

5. Bere na vědomí  

a)   informaci starosty o potřebě instalace informačních tabulí k autobusovým    

      zastávkám 

b)   informaci starosty o potřebě jmenování komise pro otevírání obálek a komise    

      pro hodnocení nabídek veřejné zakázky "Informační tabule k autobusovým    

      zastávkám" 

Jmenuje 

a) komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky "Informační tabule k 

       autobusovým zastávkám" ve složení Ivo Kurhajec - předseda komise, Daniel 

Dvořák - člen komise, Mgr. Pavel Kotrba - člen komise, Ing. Michal Rathouzský 

- tajemník komise 

b) komisi pro hodnocení nabídek veřejné zakázky 

       "Informační tabule k autobusovým zastávkám" ve složení Ivo Kurhajec - 

předseda komise, Daniel Dvořák - člen komise, Mgr. Pavel Kotrba - člen 

komise, Ing. Michal Rathouzský - tajemník komise 

Ukládá technikovi správy majetku informovat členy komisí o jmenování. 

Termín 29.5.2015 

Hlasování: 4 – 0 – 0 

6. Na základě usnesení ZMě č. 2/2015 ze dne 20. 4. 2015 (III. Ukládá, bod 2) schválila 

dodatek č. 4 k mandátní smlouvě č. MSP 02/2011 uzavřené mezi Lubošem Ježkem 

– projekce a inženýring, IČO: 12529541 a Městem Klecany, IČO 240290. 

Hlasování: 4 – 0 – 0 

7. Přijala žádost o příspěvek na činnost Biatlonového oddílu Pravého Hradce. 

 

 

 

 

        Bc. Daniel Dvořák                                                                              Ivo Kurhajec 
            místostarosta                          starosta 


