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Usnesení č. 12 /2017 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 27. 3. 2017 od 16:00 

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

Bc. Daniel Dvořák 

Hosté: Ing. Michal Rathouzský, Luboš Ježek 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Informace o změně provozovatele ČOV 

3. Objekty pro bydlení sester karmelitek 

4. Zajištění servisu při provozování ČOV 

5. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 018/2015 

6. Dohoda o společném užívání prostor 

7. Zatraktivnění naučné stezky 

8. Informace ČOV 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Projednala a schválila znění informace provozovatele ČOV Klecany. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

3. Vzala na vědomí studii - Objekty pro bydlení sester karmelitek v Drastech zpracovanou AV 

19, s.r.o. a ukládá investičnímu technikovi zajištění projednání ve stavební komisi. 

4. Bere na vědomí informace starosty o potřebě zajištění servisu  při provozování ČOV  

městem Klecany a  nabídku společnosti VaK Zápy, s.r.o, IČ 475 44 511, místem podnikání 

Zápy 9, 250 01 Brandýs nad Labem na zajištění servisu  při provozování ČOV  městem 

Klecany za cenu 40.166,- Kč bez DPH za měsíc. 

Schválila znění a uzavření smlouvy na zajištění servisu  při provozování ČOV  městem 

Klecany se společností VaK Zápy, s.r.o. za cenu 40.166,- Kč bez DPH za měsíc. 

Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu, ke kterému dojde po 

předání ČOV do  provozu městu Klecany. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

5. Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 018/2015 se společností AVAPS s.r.o., IČ 

25650939, U Obalovny 488, 250 67 Klecany o rozšíření plochy. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

6. Schválila žádost Pravého Hradce o uzavření dohody o společném užívání prostor s p. 

Michalem Bidlem, Praha 6 (lukostřelba). 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

7. Bere na vědomí informaci starosty o možnosti získání dotace na akci "Zatraktivní naučné  

stezky Klecany 2. část" v rámci předpokládaného programu "Národní program  

podpory cestovního ruchu v regionech", podprogramu "Rozvoj základní a doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu 117D72100" pro rok 2017 Ministerstva pro místní rozvoj 

České republiky a nabídku pana Lukáše Vacka, bytem U Louže 584, 25067 Klecany na 
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zajištění administrace dotace na akci "Zatraktivní naučné stezky Klecany" za cenu 15.000,- 

Kč bez DPH a 3 % ze schválené dotace, minimálně však 30.000,- Kč bez DPH v případě 

schválení dotace, a to za přípravu podkladů k rozhodnutí o poskytnutí dotace a zpracování 

plné žádosti o dotaci, dále 450,- Kč/hod bez DPH maximálně však 9.000,- Kč za řízení a 

koordinaci projektu a dále 5.000,- Kč za následnou péči po skončení projektu a zpracování 

závěrečného vyhodnocení. 

Schválila znění a podpis příkazní smlouvy s panem Vackem na zajištění  

administrace dotace na akci "Zatraktivní naučné stezky Klecany" za cenu 15.000,- Kč bez 

DPH a 3 % ze schválené dotace, minimálně však 30.000,- Kč bez  

DPH v případě schválení dotace, a to za přípravu podkladů k rozhodnutí o  

poskytnutí dotace a zpracování plné žádosti o dotaci, dále 450,- Kč/hod bez  

DPH maximálně však 9.000,- Kč za řízení a koordinaci projektu a dále 5.000,-  

Kč za následnou péči po skončení projektu a zpracování závěrečného  

vyhodnocení.   

Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu, termín: 7.4.2017. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

8. Vzala na vědomí informaci starosty a radního Mgr. Kotrby o jednání o převodu ČOV se 

Středočeskými vodárnami a.s. a VKM a.s.. VKM podalo odvolání proti rozhodnutí o 

provozovateli ČOV, Středočeské vodárny odmítly předat ČOV městu a požadují uzavření 

dodatku o prodloužení třístranné smlouvy o provozování ČOV. Toto zástupci města odmítli. 

 

 

 

 

 

   

 Bc. Daniel Dvořák   Ivo Kurhajec 

    místostarosta         starosta 

 

   

 


