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Usnesení č. 27 / 2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 13. 7. 2015 

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

Omluveni: Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. RO č. 8 

3. Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitosti 

4. Koupě 1 ks přístroje GPS Z – MAX.NET 

5. Zrušení výběrového řízení 

6. Koupě části 373/12 pozemku 373/1 - herní prvky hřiště Na vinici 

7. Ochranné sítě na budovu tělocvičny 

8. Návrh na pořízení změny územního plánu (areál AVAPS v DK) 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

2. Schválila rozpočtové opatření č. 8 – přesuny prostředků v rámci jednotlivých 

paragrafů v předloženém znění 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

3. Schválila podpis Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitosti uzavřené mezi 

Městem Klecany a Františkem Duškem, Zdeňkem Klausem, Antonií Trnkovou kdy 

se čl. III mění a nahrazuje zněním: smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.7. 

2015 do 31.12. 2015. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

4. Schválila nákup 1 ks přístroje GPS Z-MAX.NET za cenu 29.000,- bez DPH 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

5. Vzala na vědomí 

a) na základě protokolu o otevírání obálek ze dne 1.7.2015 a protokolu o hodnocení 

nabídek ze dne  1.7.2015 k VZ „Poskytování právních služeb pro město Klecany“ 

nabídky uchazečů, kteří splnili kvalifikační předpoklady: 

1. Jiří Carda - JUDr. Jiří Carda, advokát, místem podnikání Nová Ves 64, 277 52 Nová 

Ves, která nesplňuje požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů s nabídnutou 

cenou 500 Kč / hod 
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2. Advokátní kancelář JUDr. Petr Moravec, místem podnikání Senovážné náměstí 

1375/19, 110 00 Praha 1, která splňuje požadavky na prokázání kvalifikačních 

předpokladů s nabídnutou cenou 32 000,- Kč bez DPH 

3. Tomášek Narcis, Mgr. , místem podnikání U Starého mostu 111/4, 405 12 Děčín, 

která nesplňuje požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů s nabídnutou 

cenou 29 990,- Kč bez DPH 

4. HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. , místem podnikání Husinecká 808/5 130 00 

Praha 3, která splňuje požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů s 

nabídnutou cenou 29 500,- Kč bez DPH 

5. AK Volopich,Tomšíček spol. s r.o. , místem podnikání Vlastina 23, 323 00 Plzeň, 

která splňuje požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů s nabídnutou cenou 

29 000,- Kč bez DPH 

6. AK JUDr. Jaroslav Ježek, místem podnikání Sportovní 3204, Mělník, která splňuje 

požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů s nabídnutou cenou 35 000,- Kč 

bez DPH 

7. AK JUDr. Anna Horáková & partneři, místem podnikání Žitná 47, Praha 1, která 

nesplňuje požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů s nabídnutou cenou 16 

000,- Kč bez DPH 

8. Erhartová Vítek & partneři, místem podnikání Šafaříkova 201/17, 120 Praha 2, která 

splňuje požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů s nabídnutou cenou 28 

900,- Kč bez DPH 

9. Sdružení Bělina & Partners a Václav Vlk, místem podnikání Pobřežní 370/4, 186 00 

Praha 8, která splňuje požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů s 

nabídnutou cenou 34 500,- Kč bez DPH 

10. Švehlík & Mikuláš advokáti s.r.o. , místem podnikání Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 

1, která splňuje požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů s nabídnutou 

cenou 29 900,- Kč bez DPH 

Zrušila 

a) v souladu se zadávací dokumentací výběrové řízení VZ „Poskytování právních 

služeb pro město Klecany“  

Ukládá 

technikovi správy majetku 

a) zaslat usnesení Rady města Klecany uchazečům a všem zaměstnancům 

městského úřadu 

a) všechny požadavky na právní služby předkládat k odsouhlasení vedení města 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

6. Vzala na vědomí 

a) informaci starosty o potřebě vypořádání práv k části pozemku 373/1 k.ú. Klecany, 

na které se nacházejí herní prvky hřiště Na vinici 

b) geometrický plán č. 1476-43/2015 vypracovaný Ing. Jaroslavem Pletichou 
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Souhlasila 

a) se zahájením jednání o koupi části 373/12 pozemku č. parc. 373/1 k.ú. Klecany dle 

geometrického plánu č. 1476-43/2015 s Lesy ČR, s.p. 

b) se zajištěním trvalého odnětí dotčené části pozemku z pozemků určených k plnění 

funkcí lesa (PUPFL) včetně zaplacení poplatku 

c) se zajištěním rozhodnutí stavebního úřadu o změně využití území 

d) se zaplacením ceny znaleckých posudků k určení kupní ceny 

Ukládá  

technikovi správy majetku 

a) zajistit potřebné doklady dle požadavků Lesy ČR, s.p. 

b) starostovi předložit znalecké posudky s určením kupní ceny Radě Města  

 

7. Vzala na vědomí 

a) informaci starosty o potřebě umístit ochranné sítě na stěnu tělocvičny sousedící s 

hřištěm v areálu základní školy v rámci stavby „Snížení energetické náročnosti 

Základní umělecké školy a Tělocvičny v areálu Základní školy v Klecanech“ z důvodu 

ochrany zateplení stěny před poškozováním při míčových hrách 

b) nabídku firmy Zlínské stavby, a.s., zhotovitele stavby, na pořízení a instalaci 

ocelové konstrukce za cenu 92 080,- Kč bez DHP 

c) nabídku firmy Zlínské stavby, a.s., zhotovitele stavby, na pořízení a instalaci 

ochranné sítě za cenu 43 700,- Kč bez DHP 

Schválila 

a) instalaci ochranné sítě na stěnu tělocvičny sousedící s hřištěm v areálu základní 

školy firmou Zlínské stavby, a.s., IČ 253 17 300, se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín 

za celkovou cenu 135 780,- Kč 

Ukládá 

starostovi 

a) uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 4.3.2015 o instalaci ochranné sítě za 

celkovou cenu 135 780,- Kč 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

8. Projednala žádost firmy AVAPS a.s.  „Návrh na pořízení změny územního plánu 

města Klecany“, z důvodu přestavby svého výrobního areálu v DK. Předá ZMě ke 

schválení. 

 

 

 

       Ing. Jiří Bendl                                                                                        Ivo Kurhajec 
            radní                               starosta  
 


