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Usnesení č. 22/2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek 

Omluven: Mgr. Pavel Kotrba 

Hosté: Mgr. Štěpán Hellich, DiS., Pavlína Mildová 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Žádost o ukončení smlouvy – AK Moravec 

3. Návrh na zpracování dotazníku 

4. Administrace a monitoring projektu „Zkvalitnění nakládání s bioodpady ve městě 

Klecany“, 

5. Dětský den - vyhodnocení 

6. Závody lodí na Vltavě 

7. Rozklikávací rozpočet – cenové nabídky 

8. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod   

9. Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace (snížení energetické 

náročnosti budovy Městského úřadu a hasičské zbrojnice) 

10. Dotační management -  „Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu“ 

11. Dotační management -  „Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice“ 

12. Administrace výběrového řízení na dodavatele „Snížení energetické náročnosti 

budovy Městského úřadu“ 

13. Administrace výběrového řízení na dodavatele „Snížení energetické náročnosti 

budovy hasičské zbrojnice“ 

14. Závěrečného vyhodnocení akce „Oprava povrchu sportovního hřiště a oprava 

oplocení po povodni - ulice Povltavská“ 

15. Veřejná zakázka - Kontroly, revize, údržba, opravy plynových zařízení a 

pohotovostní služba. 

16. Veřejná zakázka - Informační tabule k autobusovým zastávkám 

17. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 

18. Nabídka služeb světelného konzultanta 

19. Rušení nočního klidu na náměstí V. B. Třebízského 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Č. j. 2296/2015 vzala na vědomí žádost o ukončení smlouvy o právní pomoci 

uzavřené mezi městem Klecany a Advokátní kanceláří Petr Moravec. Ukládá 

místostarostovi připravit výběrové řízení na poskytovatele právních služeb pro 

město. 
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3. Č. j. 2292/2015 vzala na vědomí návrh zastupitelky p. Tomášové na zpracování 

dotazníku, který by zjistil potřeby občanů v sociální oblasti. Předá sociální komisi. 

4. Č. j. 2413/2015 Schválila cenovou nabídku společnosti Flexi projekt s. r. o. na 

administraci a monitoring projektu „Zkvalitnění nakládání s bioodpady ve městě 

Klecany“, schváleného v OPŽP za cenu 25.000,- Kč bez DPH. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

5. Vzala na vědomí vyhodnocení a vyúčtování dětského dne. Rada města děkuje 

pořadatelům za organizaci. 

6. Č. j. 2237/2015 schválila pořádání závodů motorových lodí GP OAKBay na řece 

Vltavě, ř. km 37,5 – 38,5 km dne 12. 9. 2015 od 9:00 do 14:00. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

7. Č.j. 2415/2015 vzala na vědomí cenové nabídky společnosti Gordic na realizaci 

rozklikávacího rozpočtu. 

8. Č. j. 2366/2015 schválila uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních 

vod  č. 73030463 / 1 mezi spol. Středočeské vodárny, a. s., U vodojemu 3085, 272 

80 Kladno a městem Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

9. Bere na vědomí 

a) informaci starosty o potřebě zajištění projektové dokumentace „Snížení energetické 

náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, č.p. 52“ 

b) informaci starosty o potřebě zajištění projektové dokumentace „Snížení energetické 

náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č.p. 301“ 

           Souhlasí 

a) s vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace „Snížení 

energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, č.p. 52“ 

b) s vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace „Snížení 

energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č.p. 301“ 

           Schvaluje 

a) znění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Projektová 

dokumentace „Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu  

v Klecanech, č.p. 52“ 

b) znění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Projektová 

dokumentace „Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice  

v Klecanech, č.p. 301“ 

           Ukládá technikovi správy majetku 

a) zveřejnit zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu Projektová 

dokumentace „Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu  

v Klecanech, č.p. 52“ na profilu zadavatele Města Klecany 

b) zveřejnit zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu Projektová 

dokumentace „Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice  

v Klecanech, č.p. 301“ 

Hlasování: 4 – 0 – 0  
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10. Bere na vědomí 

a) informaci starosty o potřebě zajištění dotačního managementu „Snížení energetické 

náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, č.p. 52“ 

b) nabídku firmy ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 23 650 místem podnikání Liberec 

XIX-Horní Hanychov, U Pily 344 na zajištění dotačního managementu „Snížení 

energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, č.p. 52“ za cenu 

85 000,- Kč bez DPH 

c) návrh příkazní smlouvy na zajištění dotačního managementu „Snížení energetické 

náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, č.p. 52“ s firmou ČECHÁK & 

spol. s r. o., IČ: 273 23 650 

          Souhlasí 

a) s objednáním zajištění dotačního managementu „Snížení energetické náročnosti 

budovy Městského úřadu v Klecanech, č.p. 52“ u firmy ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 

273 23 650 místem podnikání Liberec XIX-Horní Hanychov, U Pily 344 ze dne 

4.6.2015 za cenu 85 000,- Kč bez DPH 

b) se zněním příkazní smlouvy na zajištění dotačního managementu „Snížení 

energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, č.p. 52“ s firmou 

ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 23 650 

           Ukládá 

     starostovi objednat zajištění dotačního managementu „Snížení energetické      

náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, č.p. 52“ u firmy ČECHÁK & spol. 

s r. o., IČ: 273 23 650 za cenu 85 000,- Kč bez DPH 

           technikovi správy majetku připravit příkazní smlouvu na zajištění dotačního 

managementu „Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu v 

Klecanech, č.p. 52“ s firmou ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 23 650 k podpisu 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

11. Bere na vědomí 

a) informaci starosty o potřebě zajištění dotačního managementu „Snížení energetické 

náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č.p. 301“ 

b) nabídku firmy ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 23 650 místem podnikání Liberec 

XIX-Horní Hanychov, U Pily 344 ze dne 4.6.2015 na zajištění dotačního 

managementu „Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v 

Klecanech, č.p. 301“ za cenu 85 000,- Kč bez DPH 

c) návrh příkazní smlouvy na zajištění dotačního managementu „Snížení energetické 

náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č.p. 301“ s firmou ČECHÁK & 

spol. s r. o., IČ: 273 23 650 

          Souhlasí 

a) s objednáním zajištění dotačního managementu „Snížení energetické náročnosti 

budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č.p. 301“ u firmy ČECHÁK & spol. s r. o., 

IČ: 273 23 650 místem podnikání Liberec XIX-Horní Hanychov, U Pily 344 za cenu 

85 000,- Kč bez DPH 

b) se zněním příkazní smlouvy na zajištění dotačního managementu „Snížení 

energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č.p. 301“ s firmou 

ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 23 650 
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           Ukládá 

           starostovi objednat zajištění dotačního managementu „Snížení energetické 

náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č.p. 301“ u firmy ČECHÁK & 

spol. s r. o., IČ: 273 23 650 za cenu 85 000,- Kč bez DPH 

technikovi správy majetku připravit příkazní smlouvu na zajištění dotačního 

managementu „Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v 

Klecanech, č.p. 301“ s firmou ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 23 650 k podpisu. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

12. Bere na vědomí 

a) informaci starosty o potřebě zajištění administrace výběrového řízení na dodavatele 

„Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, č.p. 52“ 

b) nabídku firmy ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 23 650 místem podnikání Liberec 

XIX-Horní Hanychov, U Pily 344 na zajištění administrace výběrového řízení na 

dodavatele „Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, 

č.p. 52“ za cenu 30 000,- Kč bez DPH 

c) návrh příkazní smlouvy na zajištění administrace výběrového řízení na dodavatele 

„Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, č.p. 52“ 

s firmou ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 23 650 

           Souhlasí 

a) s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, č.p. 52“ 

b) s objednáním zajištění administrace výběrového řízení na dodavatele „Snížení 

energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, č.p. 52“ u firmy 

ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 23 650 místem podnikání Liberec XIX-Horní 

Hanychov, U Pily 344 ze dne 4.6.2015 za cenu 30 000,- Kč bez DPH 

c) se zněním příkazní smlouvy na zajištění administrace výběrového řízení na 

dodavatele „Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, 

č.p. 52“ s firmou ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 23 650 

           Ukládá 

 Starostovi objednat zajištění administrace výběrového řízení na dodavatele 

„Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, č.p. 52“ 

u firmy ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 23 650 za cenu 30 000,- Kč bez DPH 

Termín do 15.6.2015 

technikovi správy majetku připravit příkazní smlouvu na zajištění administrace 

výběrového řízení na dodavatele „Snížení energetické náročnosti budovy 

Městského úřadu v Klecanech, č.p. 52“ s firmou ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 

23 650 k podpisu 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

13. Bere na vědomí 
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a) informaci starosty o potřebě zajištění administrace výběrového řízení na dodavatele 

„Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č.p. 301“ 

b) nabídku firmy ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 23 650 místem podnikání Liberec 

XIX-Horní Hanychov, U Pily 344 na zajištění administrace výběrového řízení na 

dodavatele „Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v 

Klecanech, č.p. 301“ za cenu 30 000,- Kč bez DPH 

c) návrh příkazní smlouvy na zajištění administrace výběrového řízení na dodavatele 

„Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č.p. 301“ 

s firmou ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 23 650 

 

           Souhlasí 

a) s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č.p. 301“ 

b) s objednáním zajištění administrace výběrového řízení na dodavatele „Snížení 

energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č.p. 301“ u firmy 

ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 23 650 místem podnikání Liberec XIX-Horní 

Hanychov, U Pily 344 ze dne 4.6.2015 za cenu 30 000,- Kč bez DPH 

c) se zněním příkazní smlouvy na zajištění administrace výběrového řízení na 

dodavatele „Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v 

Klecanech, č.p. 301“ s firmou ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 23 650 

       

           Ukládá 

           Starostovi objednat zajištění administrace výběrového řízení na dodavatele 

„Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č.p. 301“ 

u firmy ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 23 650 za cenu 30 000,- Kč bez DPH 

           technikovi správy majetku připravit příkazní smlouvu na zajištění administrace 

výběrového řízení na dodavatele „Snížení energetické náročnosti budovy hasičské 

zbrojnice v Klecanech, č.p. 301“ s firmou ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 273 23 650 

k podpisu. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

14. Bere na vědomí 

 

a)  informaci starosty o potřebě vypracování Závěrečného vyhodnocení akce „Oprava 

povrchu sportovního hřiště, ulice Povltavská, Klecánky“ Identifikační číslo EDS: 

117D914003748 

b)  informaci starosty o potřebě vypracování Závěrečného vyhodnocení akce „Oprava 

oplocení dětského hřiště, ulici Povltavská, Klecánky“ Identifikační číslo EDS: 

117D914003747 

c)  nabídku firmy ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 27323650 s místem podnikání U Pily 

344, 460 08 Liberec XIX-Horní Hanychov na zpracování závěrečného vyhodnocení 

obou akcí za cenu 20 000,- Kč bez DPH 
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Souhlasí s objednáním Závěrečného vyhodnocení akce „Oprava povrchu 

sportovního hřiště, ulice Povltavská, Klecánky“  Identifikační číslo EDS: 

117D914003748 a Závěrečného vyhodnocení akce „Oprava oplocení dětského 

hřiště, ulici Povltavská, Klecánky“ Identifikační číslo EDS: 117D914003747 u firmy 

ČECHÁK & spol. s r. o., IČ: 27323650 s místem podnikání U Pily 344, 460 08 

Liberec XIX-Horní Hanychov za cenu 20 000,- Kč bez DPH. 

Ukládá starostovi zajistit objednání zpracování závěrečného vyhodnocení obou 

akcí. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

15. Bere na vědomí na základě protokolu o otevírání obálek ze dne 1.6.2015 a 

protokolu o hodnocení nabídek ze dne 1.6.2015 k  VZ Kontroly, revize, údržba, 

opravy plynových zařízení a pohotovostní služba – Město Klecany nabídku jediného 

uchazeče: 

1. Petr Kohout, IČ: 125 86 447, místem podnikání K Dubči 154, 190 16 Praha – 

Koloděje, která nesplňuje formální požadavky stanovené zadávací 

dokumentací 

Ruší výběrové řízení na k  VZ Kontroly, revize, údržba, opravy plynových zařízení a               

pohotovostní služba – Město Klecany 

Ukládá technikovi správy majetku zaslat usnesení RM uchazeči, který podal 

nabídku.Termín: do 30.6.2015. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

16. Bere na vědomí 

na základě protokolu o otevírání obálek ze dne 1.6.2015 a protokolu o hodnocení 

nabídek ze dne 1.6.2015 k  VZ „Informační tabule k autobusovým zastávkám – 

Město Klecany“ nabídky splňující podmínky zadání uchazečů: 

1. Alfeza, s.r.o., IČ: 283 80 185, místem podnikání U lékárny 228, 250 67 

Klecany s nabídnutou cenou 108 800,- Kč 

2. Ra ZIK, spol. s r.o., IČ: 271 81 961, místem podnikání K sídlišti 379, 250 67 

Klecany s nabídnutou cenou 79 155,- Kč 

3. Solid Steel spol. s r.o., IČ: 289 69 057, místem podnikání K sídlišti Klecany 

345, 250 67 Klecany s nabídnutou cenou 83 440,- Kč 

Stanoví 

pořadí uchazečů dle předložených nabídek 

1. Ra ZIK, spol. s r.o., IČ: 271 81 961, místem podnikání K sídlišti 379, 250 67 

Klecany s nabídnutou cenou 79 155,- Kč 

2. Solid Steel spol. s r.o., IČ: 289 69 057, místem podnikání K sídlišti Klecany 

345, 250 67 Klecany s nabídnutou cenou 83 440,- Kč 

3. Alfeza, s.r.o., IČ: 283 80 185, místem podnikání U lékárny 228, 250 67 

Klecany s nabídnutou cenou 108 800,- Kč 

           Vyhodnocuje jako nejlepší nabídku firmy Ra ZIK, spol. s r.o., IČ: 271 81 961, 

místem podnikání K sídlišti 379, 250 67 Klecany s nabídnutou cenou 79 155,- Kč 
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Ukládá  

starostovi objednat výrobu a instalaci informační tabule k autobusovým zastávkám 

u firmy Ra ZIK, spol. s r.o., IČ: 271 81 961, místem podnikání K sídlišti 379, 250 67 

Klecany za cenu 79 155,- Kč. Termín: 30.6.2015 

technikovi správy majetku zaslat usnesení RM uchazečům, kteří podali nabídky. 

Termín: 22.6.2015 

Hlasování: 4 – 0 – 0 

  

17. Bere na vědomí 

 

a) žádost manželů Rounových, bytem U lékárny 233, 250 67 Klecany o souhlas 

s umístěním plynovodní a kanalizační přípojky  do pozemků č.parc. 183/56 a č.parc. 

229/2 k.ú. Klecany v rámci stavby Plynovodní a kanalizační přípojka U lékárny 233 

b) návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti 

inženýrské sítě pro stavbu Plynovodní a kanalizační přípojka U lékárny 233 

c) projektovou dokumentaci „Kanalizační a plynovodní přípojka U lékárny 233, 

Klecany“ vypracovanou Ing. Martinem Perlíkem v květnu 2015 

 

Schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

služebnosti inženýrské sítě pro stavbu Plynovodní a kanalizační přípojka U lékárny 

233 

Souhlasí s umístěním plynovodní a kanalizační přípojky  do pozemků č.parc. 

183/56 a č. parc. 229/2 k.ú. Klecany v rámci stavby Plynovodní a kanalizační 

přípojka U lékárny 233 dle projektové dokumentace „Kanalizační a plynovodní 

přípojka U lékárny 233, Klecany“ vypracované Ing. Martinem Perlíkem v květnu 

2015 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

18. Vzala na vědomí nabídku služeb světelného konzultanta Mgr. Štěpána Hellicha, 

DiS. 

19. Projednala s provozovatelkou baru „Peklo“ na náměstí V. B. Třebízského 

dodržování otevírací doby a stížnost na rušení nočního klidu. 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Daniel Dvořák                                                                                    Ivo Kurhajec 
            místostarosta                               starosta 


