
 

Usnesení č. 9 / 2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 16. 3. 2015 
 

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

Medek 

Omluven: Ivo Kurhajec 

Hosté: Vladimír Lacina, Pavel Geier, Miloslava Pecháčková 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání rady města 

2. Navýšení kapacity ZŠ 

3. Studie rozšíření ZŠ 

4. Veřejná zakázka – údržba plynových zařízení 

5. Veřejná zakázka – výměna autobusových zastávek 

6. Zpracování žádosti o dotaci – svozový vůz 

7. Smlouva se zpracovatelem žádosti – zateplení Hasičské zbrojnice 

8. Smlouva se zpracovatelem žádosti – zateplení budovy MÚ 

9. Podání žádosti o dotaci – oprava místních komunikací 

10. Zhotovení projektové dokumentace – oprava místních komunikací 

11. Zpracování žádosti o dotaci – oprava místních komunikací 

12. Ohlášení nepovolené skládky 

13. Nájemní smlouva – pan Šarocha 

14. Nabídka spol. Internet Stream s. r. o. – klikací rozpočet 

15. Nabídka - aplikace „Lepší místo“ 

16. Nabídka zhotovení a správy webových stránek 

17. Analýza a možné varianty řešení obecní policie 

18. Dopis předsedkyně KV 

19. Žádost spolku Pravý Hradec o pořádání příměstských táborů 

20. Nabídka společnosti „Život 90“ – stanice tísňové péče pro seniory 

 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Souhlasí s navýšením kapacity ZŠ Klecany z 380 na 420 žáků. 

Hlasování: 4 – 0 – 0   

3. Seznámila se s variantami studie rozšíření a dalšího navýšení kapacity ZŠ Klecany 

4. Vzala na vědomí informaci o potřebě smluvního zajištění kontrol, revizí, údržby, 

oprav a pohotovostní služby plynových zařízení. Souhlasí s vyhlášením výběrového 

řízení na dodavatele kontrol, revizí, údržby, oprav a pohotovostní služby plynových 



zařízení. Schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Kontroly, revize, údržba, opravy plynových zařízení a pohotovostní služba – Město 

Klecany“. Jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení: Ivo Kurhajec – předseda 

komise, Daniel Dvořák – člen komise, Otto Herdics – člen komise, ing. Michal 

Rathouzský – tajemník komise. Jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: 

Ivo Kurhajec – předseda komise, Daniel Dvořák – člen komise, Otto Herdics – člen 

komise, ing. Michal Rathouzský – tajemník komise. Ukládá ing. Michalu 

Rathouzskému zajistit provedení výběrového řízení a předložit ke schválení 

smlouvu s vybraným uchazečem do 30. 4. 2015 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

5. Vzala na vědomí informaci o potřebě výměny autobusových zastávek –1 ks 

Klecany U Hřbitova, 2 ks Klecany U Kostela a 2 ks Klecany – Drasty. Souhlasí 

s vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele nových autobusových zastávek. 

Schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „VZ 

Výměna autobusových zastávek – Město Klecany“. Jmenuje komisi pro otevírání 

obálek ve složení: Ivo Kurhajec – předseda komise, Daniel Dvořák – člen komise, 

Mgr. Miloslava Pecháčková – člen komise, ing. Michal Rathouzský – tajemník 

komise. Jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ivo Kurhajec – 

předseda komise, Daniel Dvořák – člen komise, Mgr. Miloslava Pecháčková – člen 

komise, ing. Michal Rathouzský – tajemník komise. Ukládá ing. Michalu 

Rathouzskému zajistit provedení výběrového řízení a předložit ke schválení 

smlouvu s vybraným uchazečem do 30. 4. 2015 

Hlasování: 4 – 0 – 0 

6. Schválila cenovou nabídku společnosti FLEXI PROJEKT s.r.o. na zpracování 

žádosti o poskytnutí dotace v rámci OPŽP na pořízení svozového vozu a 

technologie na bioodpady ve výši 30 000,- Kč bez DPH,  platba splatná po udělení 

akceptačního čísla; 4% platba splatná po schválení dotace a obdržení registračního 

listu.   Hlasování: 4 – 0 – 0  

7. Schválila znění příkazní smlouvy zpracovatele žádosti o poskytnutí dotace v rámci 

Operačního programu Životního prostředí na realizaci projektu „Snížení energetické 

náročnosti objektu Hasičské zbrojnice v Klecanech“ společnosti Čechák a spol. 

s r.o., č.j. 963/2015. Příkazní smlouva byla předložena v návaznosti na schválení 

cenové nabídky zpracovatele žádosti, viz Usnesení č. 8/2015, bod 8. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

8. Schválila znění příkazní smlouvy zpracovatele žádosti o poskytnutí dotace v rámci 

Operačního programu Životního prostředí na realizaci projektu „Snížení energetické 

náročnosti objektu Městského úřadu v Klecanech“ společnosti Čechák a spol. s r.o., 

č.j. 962/2015. Příkazní smlouva byla předložena v návaznosti na schválení cenové 

nabídky zpracovatele žádosti, viz Usnesení č. 8/2015, bod 7. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

9. Schválila podání žádosti o dotaci na akci/projekt „ Rekonstrukce a oprava místních 

komunikací “ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování 

akce/projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  



10. Schválila cenovou nabídku Ing. Jiřího Kuliče, č.j. 960/2015 na zhotovení projektové 

dokumentace pro ohlášení stavby pro ulice Do Kaštan, V Nových Domkách a  

Spojovací ve výši 57 000 Kč. Projektová dokumentace je jedním z podkladů žádosti 

o poskytnutí dotace. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

11. Schválila cenovou nabídku společnosti LK Advisory s.r.o. na zpracování žádosti o 

dotaci na projekt „Rekonstrukce a oprava místních komunikací“ ve výši 30 000 Kč 

bez DPH. Zároveň Rada Města schválila návrh smlouvy o dílo předložený 

zhotovitelem. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

12. Vzala na vědomí informaci o vzniku nepovolené skládky odpadu v oblasti  

„vyhlídky“ za Černou skálou. Vedení města provede místní šetření. 

13. Projednala nepodepsání nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 003/2015 

ze strany nájemce pana Šarochy. Pan Šarocha bude vyzván k podpisu nájemní 

smlouvy nejpozději do 31. 3. 2015. V případě nepodepsání této smlouvy bude 

vyzván k odstranění svých vozidel z areálu Dolních Kasáren.  

14. Č.j. 816/2015 Vzala na vědomí nabídku společnosti Internet Stream s. r. o. na 

produkt „Klikací rozpočet“ – zjistí kompatibilitu se současným účetním systémem. 

15. Č.j. 813/2015 Vzala na vědomí nabídku aplikace „Lepší místo“, zástupce 

společnosti bude pozván k prezentaci aplikace. 

16. Č.j. 818/2015 Vzala na vědomí nabídku společnosti as4u.cz na zhotovení a správu 

webových stránek města. 

17. Č.j. 811/2015 Projednala návrh zastupitelky p. Tomášové na vypracování analýzy 

dosavadní situace a možných variant zřízení obecní policie v Klecanech. Projedná 

se ZMě. 

18. Č.j. 819/2015 Projednala dopis předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Aleny 

Václavíkové s žádostí o zaslání stanoviska kontrolovaného subjektu k protokolu č.  

1/15 Kontrolního výboru Zastupitelstva města Klecany. Stanovisko kontrolovaného 

subjektu bylo odesláno e-mailem na adresu Kontrolního výboru. 

19. Č.j. 940/2015 Souhlasí s žádostí spolku Pravý Hradec o povolení pořádání 

příměstských táborů v Dolních Kasárnách. 

Hlasování.4 – 0 – 0  

20. Č.j. 939/2015 Vzala na vědomí nabídku společnosti Život 90 na nákup a instalaci 

tísňových stanic pro seniory a zdravotně postižené. Předá sociální komisi, která 

zjistí zájem o tuto službu. 

 

    Příští zasedání Rady města se bude konat  23. 3. 2015  

 

 

 

 

        Bc. Daniel Dvořák                                                                        Mgr. Pavel Kotrba  
            místostarosta                  člen rady města 
 
  


