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Usnesení č. 23/2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 15. 6. 2015 

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

Kurhajec, Jiří Medek (od 16:55) 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Zápis z jednání sociální komise 

3. Žádost o přijetí do DPS 

4. Instalace sítí proti hmyzu 

5. Rozklikávací rozpočet – nákup licence 

6. Zpráva o uplatňování ÚP – Husinec – Řež 

7. Žádost o zřízení věcného břemene a směny pozemků 

8. Výběrové řízení – Právní služby pro město Klecany 

9. Přeložení dlažby v autobusových zastávkách 

10. Výběrové řízení – svozové vozidlo na bioodpad 

11. Kruhový objezd – Zdibsko 

12. Žádost o finanční výpomoc útulku „Psí domov Řepnice“ 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Vzala na vědomí zápis č. 5 z jednání sociální komise ze dne 8. června 2015. 

3. Schválila přijetí p. Vrbové do Domu s pečovatelskou službou a podpis nájemní 

smlouvy. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

4. Schválila instalaci sítí proti hmyzu do DPS a nájemních bytů. Ukládá technikovi 

správy majetku poptat možné zhotovitele. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

5. Č. j. 2415/2015 schválila nákup licence pro realizaci rozklikávacího rozpočtu od 

společnosti Gordic ve variantě GINIS Expres s implementací v prostředí 

objednatele za cenu 25 070,- Kč. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

6. Č.j. 2055/2015 vzala na vědomí návrh Zprávy o uplatňování územního plánu 

Husinec – Řež. Tento návrh je zveřejněn na elektronické úřední desce obce 

Husinec – Řež (www.husinec-rez.cz) a města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

(www.brandysko.cz), v záložce město a jeho správa /rozvoj města/ územní 

plánování obcí.  

7. Bere na vědomí 

http://www.husinec-rez.cz/
http://www.brandysko.cz/
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a) žádost pana Vinety Uleščenka, bytem U hranic 3221/14, 100 00 Praha – Strašnice 

zastoupeného Ing. Jaromírem Matějíčkem IČ 69288895, místem podnikání  Růžová 

220 405 02 Děčín o  

1. souhlas s umístěním kanalizační přípojky  do pozemku č.parc. 306/1 k.ú. 

Klecany,  

2. souhlas  s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení 

3. souhlas s kácením zeleně na pozemku č. parc. 307/1 k.ú. Klecany 

vše v rámci stavby Novostavba rodinného domu na parcele č. 309/4 k.ú. Klecany 

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

inženýrské sítě pro stavbu „Novostavba rodinného domu na parcele č. 309/4 k.ú. 

Klecany“ 

c) návrh smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu části 70,55 m2 pozemku č. 

parc. 307/1 ve vlastnictví Města Klecany za část 1m2 pozemku č. parc. 309/4 a 

část  35,24 m2 téhož pozemku ve vlastnictví pana Uleščenka 

d) projektovou dokumentaci „Novostavba rodinného domu na parcele č. 309/4 k. ú. 

Klecany“ vypracovanou Ing. Jaromírem Matějíčkem v únoru 2015 

Schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „Novostavba rodinného domu na parcele č. 

309/4 k. ú. Klecany“ 

Souhlasí 

a) s umístěním kanalizační přípojky  do pozemku č. parc. 306/1 k. ú. Klecany v rámci 

stavby Novostavba rodinného domu na parcele č. 309/4 k.ú. Klecany dle projektové 

dokumentace „Novostavba rodinného domu na parcele č. 309/4 k.ú. Klecany“ 

vypracované Ing. Jaromírem Matějíčkem v únoru 2015 

b) s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby „Novostavba 

rodinného domu na parcele č. 309/4 k.ú. Klecany“ dle projektové dokumentace 

vypracované Ing. Jaromírem Matějíčkem v únoru 2015 

c) s kácením zeleně na pozemku č. parc. 307/1 k.ú. Klecany dle projektové 

dokumentace vypracované Ing. Jaromírem Matějíčkem v únoru 2015 v rámci 

samosprávné působnosti 

d) se zněním smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu části 70,55 m2 pozemku 

č. parc. 307/1 ve vlastnictví Města Klecany za část 1m2 pozemku č. parc. 309/4 a 

část  35,24 m2 téhož pozemku ve vlastnictví pana Uleščenka 

e) se shodnou cenou směňovaných částí pozemků 

          Doporučuje 

a) Zastupitelstvu města Klecany schválení smlouvy o smlouvě budoucí směnné na 

směnu části 70,55 m2 pozemku č. parc. 307/1 ve vlastnictví Města Klecany za část 

1m2 pozemku č. parc. 309/4 a část  35,24 m2 téhož pozemku ve vlastnictví pana 

Uleščenka 

      Ukládá 

           Starostovi předložit Zastupitelstvu města Klecany ke schválení smlouvu o smlouvě 

budoucí směnné. Termín: zasedání ZM v září 2015 

technikovi správy majetku 

a) připravit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti 

inženýrské sítě k podpisu 

b) zaslat usnesení Rady města Klecany žadateli 
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Termín: 30.6.2015 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

8. Bere na vědomí: 

a) žádost JUDr. Petra Moravce ze dne 27. 5. 2015 o ukončení smlouvy o poskytování 

právních služeb 

b) návrh zadávací dokumentace na VZ „Právní služby pro Město Klecany“ 

Souhlasí 

a) s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Právní služby pro 

Město Klecany“ 

b) se zněním zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu „Právní služby pro 

Město Klecany“ 

c) s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytování právních služeb uzavřené s JUDr. 

Petrem Moravcem, kterým bude smlouva ukončena a to ke dni účinnosti nové 

smlouvy o poskytování právních služeb s tím, že stávající případy, které byly 

zahájeny před ukončením smlouvy dokončí JUDr. Petr Moravec dle stávající 

smlouvy 

Jmenuje  

a) členy komise pro otevírání obálek VZ „Právní služby pro Město Klecany“ 

 Ivo Kurhajec – předseda komise 

 Bc. Daniel Dvořák – člen komise 

 Mgr. Pavel Kotrba – člen komise  

 Ing. Michal Rathouzský – tajemník komise 

b) členy komise pro hodnocení nabídek VZ „Právní služby pro Město Klecany“ 

 Ivo Kurhajec – předseda komise 

 Bc. Daniel Dvořák – člen komise 

 Mgr. Pavel Kotrba – člen komise  

 Ing. Michal Rathouzský – tajemník komise 

 

Ukládá technikovi správy majetku 

a) provést výběrové řízení na VZ „Právní služby pro Město Klecany“ 

b) připravit dodatek ke stávající smlouvě o poskytování právních služeb k podpisu 

Termín do 31. 7. 2015 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

9.  Schválila cenovou nabídku společnosti MMCITÉ 1 a. s. na přeložení a opravu 

dlažby v autobusových zastávkách v ceně max. 38 480,- Kč (na základě 

položkového rozpočtu). 

Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

10. Bere na vědomí 

a) informaci starosty o potřebě pořízení 1 ks svozového vozidla a 2 ks kontejnerů za 

účelem zkvalitnění nakládání s bioodpadem 
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b)  informaci starosty o potřebě zajištění administrace výběrového řízení na podlimitní 

veřejnou zakázku „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem ve městě Klecany“ 

spočívající v pořízení 1 ks svozového vozidla a 2 ks kontejnerů 

c) nabídku firmy RUNICON consulting s.r.o., IČ: 01635671 se sídlem 

Bratislavská 1488/6, Hostivař, 102 00 Praha 10 na zajištění administrace VZ 

„Zkvalitnění nakládání s bioodpadem ve městě Klecany“ za cenu 30 000,- Kč  

d) návrh příkazní smlouvy s firmou RUNICON consulting s.r.o. na zajištění 

administrace VZ „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem ve městě Klecany“ 

e) návrh zadávací dokumentace na VZ „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem ve městě 

Klecany“ 

Souhlasí 

a) s vyhlášením výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Zkvalitnění 

nakládání s bioodpadem ve městě Klecany“ spočívající v pořízení 1 ks svozového 

vozidla a 2 ks kontejnerů 

b) se zněním a uzavřením příkazní smlouvy s firmou RUNICON consulting s.r.o. na 

zajištění administrace VZ „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem ve městě Klecany“ 

za cenu 30 000,- Kč 

c) se zněním zadávací dokumentace na VZ „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem ve 

městě Klecany“ 

Jmenuje  

a) hodnotící komisi, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a 

zároveň bude pověřena posouzením prokázání splnění kvalifikace uchazečů ve 

složení 

 Ivo Kurhajec – předseda komise 

 Bc. Daniel Dvořák – člen komise 

 Mgr. Pavel Kotrba – člen komise 

 Jiří Medek – člen komise 

 Ing. Michal Rathouzský – člen komise  

Hlasování: 5 – 0 – 0  

11. Vzala na vědomí informace místostarosty a autorky projektu „Kruhový objezd na 

křižovatce III/0083 a II/608“ (Zdibsko) Ing. Ivy Rotheové o nutnosti úpravy projektu 

z důvodu nemožnosti odkupu některých pozemků. Rada města z těchto důvodů 

souhlasí s variantou bez připojovacího pruhu od Klecan směrem k čerpací stanici 

Hrubý a dálnici D 8. 

Hlasování: 5 – 0 – 0  

12. Č. j. 2445/2015 schválila finanční výpomoc útulku „Psí domov Řepnice“ na 

rekonstrukci oplocení areálu ve výši 10,- Kč za občana města (k 1. 1. 2015), t. j. : 

31 970,- Kč. 

Hlasování: 4 – 0 – 1 (Dvořák) 

 

 

 

 

       Bc. Daniel Dvořák                                                                                    Ivo Kurhajec 
            místostarosta                               starosta 


