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Usnesení č. 40/ 2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 19. 10. 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. Bezúplatný převod majetku do vlastnictví města 

3. Výroční zpráva ZŠ a MŠ 

4. Výroční zpráva ZUŠ 

5. Výměna střešní krytiny – budova MÚ 

6. Rekonstrukce komunikací – II. etapa 

7. Soudní spor s EMV s. r. o. 

8. Darovací smlouva – oplocení dětského hřiště v Astraparku 

9. Příkazní smlouva - elektronická aukce na dodavatele el. energie 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Vzala na vědomí nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k 

bezúplatnému převodu id.1/4 tohoto majetku: 

- id. 361/5000 pozemek st. parc. č. 342, zastavěná plocha a nádvoří  

o výměře 51 m2, součástí je stavba bez čp (hřbitovní kaple) 

- id. 361/5000 pozemek poz. parc. č. 176/7, ostatní plocha, hřbitov, 

urnový háj o výměře 465 m2 

           Rada města předá nabídku zastupitelstvu, doporučuje její schválení. 

Hlasování: 4 – 0 – 0 

3. Vzala na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ Klecany, předá finančnímu výboru ke 

kontrole. 

4. Vzala na vědomí výroční zprávu ZUŠ Klecany, předá finančnímu výboru ke 

kontrole. 

5. Vzala na vědomí: 

a) informaci starosty o potřebě dodatečných stavebních prací (vícepráce), které je 

potřeba provést v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné 

pro provedení původních stavebních prací v rámci stavby „Snížení energetické 

náročnosti objektu Městského úřadu v Klecanech“ za cenu 392 517,97 Kč bez 

DPH. 

b) informaci starosty o pracích, které se ukázaly nepotřebné (méněpráce) během 

stavby „Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu v Klecanech“ 

v ceně 79 991,69 Kč bez DPH. 
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c) informaci starosty o výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné 

stavební práce v rámci stavby „Snížení energetické náročnosti objektu Městského 

úřadu v Klecanech“ 

Schvaluje: 

a) provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) v rámci stavby „Snížení 

energetické náročnosti objektu Městského úřadu v Klecanech“ – výměna střešní 

krytiny. 

b) znění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2015 se společností 

RENASTAV s. r. o., IČ: 267 35 580, místem podnikání Strakonická 37, 159 00, 

Praha 5 – Lahovice, kterou se zvyšuje cena díla o vícepráce a snižuje o 

méněpráce, tj. o rozdíl +312 526,28 Kč bez DPH. Celková konečná cena díla činí 

3 476 802,75 Kč.  

Ukládá technikovi správy majetku připravit a předložit smlouvu k podpisu. 

Hlasování: 4 – 0 – 0 

6. Vzala na vědomí: 

a) informaci starosty o potřebě dodatečných stavebních prácí (vícepráce), které 

bylo potřeba provést v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou 

nezbytné pro provedení původních stavebních prací, v rámci stavby „Rekonstrukce 

místních komunikací v Klecanech – II. etapa“ za cenu 1 405 856,68 Kč bez DPH 

b) informaci starosty o výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné 

stavební práce v rámci stavby „Rekonstrukce místních komunikací v Klecanech – II. 

etapa“  

Schvaluje 

a) provedení dodatečných stavebních prácí (vícepráce), v rámci stavby 

„Rekonstrukce místních komunikací v Klecanech – II. etapa“  

b) znění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 8. 2015  

se společností STRABAG a.s., IČ: 608 38 744, se sídlem: Praha-Zbraslav, 

Lahovice, Strakonická 37, kterou se zvyšuje cena díla o vícepráce, tj. o rozdíl +1 

405 856,68 Kč bez DPH. Celková konečná cena díla činí 8 170 118,23  Kč. 

Ukládá technikovi správy majetku připravit a předložit smlouvu k podpisu. 

7. Č. j. 4628/15 Vzala na vědomí informaci právního zástupce města o stavu soudního 

sporu mezi městem Klecany a společností EMV s. r. o. (spor o naúčtovanou 

smluvní pokutu a penále za přístavbu MŠ). Rada města souhlasí s předloženým 

návrhem mimosoudního vyrovnání, předá zastupitelstvu. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  
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8. Schválila podpis darovací smlouvy mezi Občanským sdružením Astrapark o. s., 

V Honech 688, 250 67 Klecany (dárce) a městem Klecany (obdarovaný) o přijetí 

daru – oplocení dětského hřiště v Astraparku, vybudovaného v souladu 

s rozhodnutím o umístění stavby č. j. 4103/ 2013. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

9. Schválila podpis příkazní smlouvy ev. č. – 201501010 mezi městem Klecany a 

společností A-TENDER s. r. o., se sídlem Náměstí Dr. Václava Holého 1057/16, 

180 00 Praha 8 – Libeň, zastoupená Radkem Drmotou, DiS, IČ: 24299138. 

Předmětem smlouvy je realizace zadávacího řízení dle zákona č. 137/ 2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, jež bude směřovat k výběru nejvhodnějšího uchazeče na 

plnění veřejné zakázky „Elektronická aukce na dodavatele el. energie“, jež spočívá 

v on-line výběrovém řízení na dodavatele el. energie formou elektronické aukce za 

cenu 26 500,- Kč bez DPH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Daniel Dvořák                                                                                   Ivo Kurhajec 
            místostarosta                              starosta  


