
1 

 

 

Usnesení č. 23 /2017 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 26. 6. 2017 od 16:00 

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

Omluven: Jiří Medek 

Hosté: Luboš Ježek, Mgr. Vladimír Lacina, Tomáš Soukup, Martin Hora, Ing. Michal Rathouzský 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Demografická studie Klecany 

3. Úprava komunikací, parkování a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany 

4. Rekonstrukce komunikací v Klecanech III. etapa 

5. Žádost o převod dotace 

6. Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany 

7. Žádost o schválení odměny řediteli ZŠ Klecany 

8. Informace ze Základní školy 

9. Stavební práce v ZŠ Klecany 

10. Nákup mantinelů 

11. Pověření zastupitele 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Bere na vědomí aktualizovanou demografickou prognózu Klecany a okolní obce z května 

2017. Studie se zabývá indexem návštěvnosti ZŠ, porovnává kapacitu, doporučuje 

neuzavírat smlouvu o školském obvodu s obcí Zdiby a předá Zastupitelstvu města Klecany. 

3. Bere na vědomí informaci starosty o potřebě zajištění technického dozoru investora a 

koordinaci BOZP na stavbě Úprava komunikací, parkování a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany 

a nabídku ing. Aleše Řady, IČ: 749 341 63, místem podnikání Rasošky 88, 552 21 na 

zajištění technického dozoru investora a koordinaci BOZP na stavbě Úprava komunikací, 

parkování a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany za cenu technický dozor investora – 23.900,- Kč 

bez DPH za měsíc činnosti a koordinátor BOZP – 7.900,- Kč bez DPH za měsíc činnosti. 

Schvaluje znění a podpis mandátní smlouvy s ing. Alešem Řadou, IČ: 749 341 63, místem 

podnikání Rasošky 88, 552 21 na zajištění technického dozoru investora a koordinaci BOZP 

na stavbě Úprava komunikací, parkování a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany za cenu technický 

dozor investora – 23.900,- Kč bez DPH za měsíc činnosti a koordinátor BOZP – 7.900,- Kč 

bez DPH za měsíc činnosti. 

Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu 30.6.2017. 

  Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

4. Bere  na vědomí informaci starosty o potřebnosti realizace opravy místních komunikací 

v ulicích 1. máje a Pionýrská, projektovou dokumentaci vypracovanou ing,. Jiřím Kuličem 

v březnu 2017 a nabídku společnosti MA projekt, spol. s r.o., IČ: 284 36 318, místem 

podnikání Patočkova 1638/67, 169 00 Praha 6 na zajištění administrace veřejné zakázky na 
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výběr dodavatele opravy místních komunikací v ulicích 1. máje a Pionýrská za cenu 

28.000,- Kč bez DPH 

Schvaluje realizaci opravy místních komunikací v ulicích 1. máje a Pionýrská dle projektové 

dokumentace vypracované Ing. Jiřím Kuličem v březnu 2017 a znění a podpis mandátní 

smlouvy na zajištění administrace veřejné zakázky na výběr dodavatele opravy místních 

komunikací v ulicích 1. máje a Pionýrská se společností MA projekt, spol. s r.o., IČ: 284 

36 318 za cenu 28.000,- Kč bez DPH. 

Ukládá technikovi správy majetku připravit mandátní smlouvu k podpisu. 

             Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

5. Vzala na vědomí žádost p. Evy Stanislavové o převedení dotace schválené Zastupitelstvem 

města Klecany ve výši 30.000,- Kč  na spolek Pravý Hradec. Rada města předá žádost 

Zastupitelstvu města, které se bude konat v září 2017. 

6. Vzala na vědomí  Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

služby s názvem VZ - „Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě 

Klecany – výkon TDI a koordinátora BOZP“  a  doporučení komise zadávací řízení zrušit.  

Rozhodla o zrušení zadávacího řízení. 

Schvaluje úpravu zadávacích podmínek v rozsahu finančních objemů požadovaných 

referenčních zakázek, Výzvu k podání nových nabídek  a ukládá investičnímu technikovi 

zajištění opakované výzvy nezměněnému okruhu dodavatelů.  

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

7. Schválila odměnu řediteli ZŠ a MŠ Klecany. Odměna bude plně hrazena ze mzdových 

prostředků Základní školy Klecany. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

8. Vzala na vědomí informace ředitele ZŠ Klecany: provoz školy přes prázdniny, poškozený 

stan ve škole. 

9. Schválila provedení stavebních prací v ZŠ Klecany za předběžnou cenu 45.000,- Kč.  

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

10. Schválila nákup mantinelů pro florbal do tělocvičny ZŠ Klecany za cenu 59.800,- Kč. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

11. Pověřuje zastupitelku Ing. Kristýnu Holubovou k vykonávání svatebních obřadů. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

 

 

 

 

Bc. Daniel Dvořák   Ivo Kurhajec 

    místostarosta         starosta 


