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Usnesení č. 36/ 2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 21. 9. 2015 

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

Omluven: Mgr. Pavel Kotrba 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Smlouva o nájmu a provozování kanalizace - Astrapark 

3. Smlouva o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury - Astrapark 

4. Veřejná zakázka – sítě proti hmyzu 

5. Intenzifikace a rozšíření ČOV 

6. Zápis z jednání sociální komise 

7. SDH – nákup výstražného zařízení 

8. Smlouva o dotaci na provoz přívozu 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodárenské 

infrastruktury – kanalizace mezi městem Klecany, Středočeskými vodárnami, a. s. a 

Vodárnami Kladno – Mělník, a. s. Jedná se o provozování kanalizace z Astraparku. 

Hlasování: 4 – 0 – 0 

3. Vzala na vědomí znění smlouvy o vkladu, pachtu a provozování vodárenské 

infrastruktury mezi městem Klecany, Středočeskými vodárnami, a. s. a Vodárnami 

Kladno – Mělník, a. s. Jedná se o vodovod do Astraparku. Předá zastupitelstvu 

města. 

4. Vzala na vědomí výsledek poptávky k veřejné zakázce – dodávka a montáž sítí 

proti hmyzu – DPS a nájemní byty. Nejvýhodnější nabídku podala společnost  

Primont s. r. o., Chvatěrubská 350, 181 00, Praha 8, IČO: 44848056. Rada města 

schvaluje zadání objednávky společnosti Primont s. r. o., Chvatěrubská 350, 181 

00, Praha 8, IČO: 44848056 na dodávku a montáž sítí proti hmyzu do DPS  a 

nájemních bytů za cenu 32.368,- Kč bez DPH. 

5. Vzala na vědomí: 

a) informaci starosty o stavu jednání s VKM, a. s. o předání kanalizace a ČOV do 

majetku VKM a. s. 

b) informaci starosty o potřebě vypracování studie snížení nákladů rekonstrukce 

ČOV Klecany „Klecany – intenzifikace a rozšíření ČOV“ 

c) návrh smlouvy na pořízení studie snížení nákladů rekonstrukce ČOV Klecany 

„Klecany – intenzifikace a rozšíření ČOV“ se společností Ing. Josef Vítek – PIK, 

inženýrská a projektová kancelář, IČO: 47000465, místem podnikání Rymáně 898, 

252 10 Mníšek pod Brdy za cenu 48 000,- Kč bez DPH. 
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Schválila znění a uzavření smlouvy na pořízení studie snížení nákladů rekonstrukce 

ČOV Klecany „Klecany – intenzifikace a rozšíření ČOV“ se společností Ing. Josef 

Vítek – PIK, inženýrská a projektová kancelář, IČO: 47000465, místem podnikání 

Rymáně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy za cenu 48 000,- Kč bez DPH. 

Ukládá technikovi správy majetku předložit smlouvu k podpisu. Termín: do 25. 9. 

2015. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

6. Vzala na vědomí zápis č. 7 z jednání sociální komise. 

7. Schválila žádost velitele jednotky dobrovolných hasičů na nákup výstražného a 

zvukového zařízení pro zásahové vozidlo. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

8. Schválila podpis veřejnoprávní smlouvy o dotaci na provoz a rozvoj přívozu mezi 

Středočeským krajem a městem Klecany. 

Hlasování: 4  – 0 – 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Daniel Dvořák                                                                                   Ivo Kurhajec 
            místostarosta                              starosta  


