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Usnesení č. 21 /2017 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 12.6. 2017 od 16:00 

Přítomni dle prezenční listiny: Bc. Daniel Dvořák Mgr. Pavel Kotrba, Jiří Medek (příchod 16,30 

hod.),  Ing. Jiří Bendl 

Omluven: Ivo Kurhajec 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Rekonstrukce domu služeb č.p. 54 ve městě Klecany 

3. Ukončení nájemní smlouvy v DK 

4. Žádost o povolení vstupu na pozemek 

5. Žádost o povolení pořádat sportovní dny 

6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 032/2017 

7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 033/2017 

8. Souhlas s pořádáním akce 

9. Žádost o mimořádný příspěvek – Lakomé Barky 

10. Stížnost na rušení nočního klidu 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek k VZMR 

 na stavební práce s názvem „Rekonstrukce domu služeb č.p. 54 ve městě Klecany“ ze dne 

5.6.2017 a zápis z jednání ze dne 8.6.2017 a došlé nabídky společností: 

 MIDWEST INVEST s.r.o., s cenou 2 275 310,64 Kč s DPH 

 ADEVITA s.r.o., s cenou 2.866.383,14 Kč s DPH  

 RAVION s.r.o.,  s cenou 2.576.366,06 Kč s DPH  

 PN-Stavební společnost s.r.o.,  s cenou 2.584.632,33 Kč s DPH  

Doplnění referencí od společnosti PN-Stavební společnost s.r.o. a odstoupení MIDWEST 

INVEST s.r.o. od VZ 

Jako nejvhodnější vybrala nabídku společnosti PN-Stavební společnost s.r.o.,  se sídlem: Na 

Hradišti 224, 25067 Klecany, IČ: 28496931 a pověřuje investičního technika k zajištění 

uzavření Smlouvy o dílo (po schválení přijetí dotace ZMě) 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

3. Schválila žádost p. Eliáše Jiřího, bytem Čujkova 1739, Ostrava o ukončení nájemní smlouvy 

č. 008/2017. na nebytový prostor o výměře 17 m
2
 v areálu Dolní Kasárna. Pronájem bude 

ukončen 30.6.2017. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

4. Schválila  žádost  c.k. Robinson o povolení vstupu na pozemek u přívozu par. č. 343/3 v k.ú. 

Klecany, ve vlastnictví města Klecany za účelem uspořádání dětské oslavy dne 16.6.2017 od 

14 do 20 hodin. Za zábor veřejného prostranství bude účtován poplatek dle vyhlášky č. 

1/2011 o místních poplatcích. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
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5. Schválila žádost spolku Pravý Hradec zastoupený p. Zdeňkou Tomášovou o povolení 

pořádat sportovní dny na pozemcích města Klecany v okolí přívozu. P. Tomášová oznámí  

Městskému úřadu Klecany týden předem termín,  kdy budou pozemky využívat. Oznámení 

bude provedeno mailem na adresu muklecany@mu-klecany.cz. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

6. Schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 

inženýrské sítě č. 032/2017 s p. Lenkou Lisou, bytem Do Klecánek 286, 250 67 Klecany. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

7. Schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 

inženýrské sítě č. 033/2017 se spol. ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín na akci „Klecany – V Boleslavce, p.č. 169/1-vedení kNN“. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

8. Souhlasí s pořádání akce Race Camp (závod motorových lodí) dne 9.9.2017 a 10.9.2017 na 

říčním km 37,5 až 38,5 částečně v k.ú. Klecany. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

9. Projednala žádost o mimořádný sponzorský příspěvek skupině Lakomé Barky na cestu na 

festival do Finska. Předá Zastupitelstvu města Klecany. 

10. Projednala stížnost p. Srbové Šárky na opakované rušení nočního klidu na náměstí 

V.B.Třebízského. Předá Městské policii Klecany. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Daniel Dvořák   Mgr. Pavel Kotrba 

    místostarosta            radní 
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