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Usnesení č. 11/2020 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 16. března 2020 od 16:00  

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

Binder 

Omluven: Mgr. Pavel Kotrba  

Hosté: Ing. Michal Rathouzský, Luboš Ježek 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Podlimitní VZ „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany-etapa 0“ 

3. Wifi EU- připojení 100 Mb pro město Klecany 

4. Vyhodnocení VŘ VZ na svoz TKO 

5. Smlouva na správu El. Sítě v areálu D.K. 

6. Nájemní smlouva č. 006/2020 

7. Prodej nepotřebného majetku 

8. Krizový štáb města Klecany 

9. Zrušení veřejného projednání změny č. 4, ÚP města Klecan  

 

 

Rada města Klecany: 

 

1. Schválila program zasedání. 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

2. Vzala na vědomí: 

- Zadávací dokumentaci akce „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany – etapa 0.“ 

- Projektovou dokumentaci akce „REVITALIZACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ 

KLECAN 

- Y- etapa 0.“ z 02/2020 ve stupni DPS 

- Rozpočet akce „REVITALIZACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ KLECANY- etapa 

0“. 

Projednala finální znění Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce akce „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany – etapa 0.“ vypracované 

společností MA projekt, spol. s  r. o., IČ 284 36 318, se sídlem Patočkova 1638/67,  

169 00 Praha 6. 

Schvaluje: 

- realizaci akce „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany – etapa 0.“dle 

dokumentace pro provedení stavby zpracované v 02/2020  a položkového rozpočtu 

z 03/2020, vše zpracované  společností EUROPROJEKT, spol. s r. o., se sídlem 

Kudrnova 144/17, 150 00 Praha 5, IČ 438 72 999  

- znění a podpis Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

akce „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany – etapa 0“ s předpokládanou 

hodnotou veřejné zakázky ve výši 31 299 539,- Kč bez DPH a ukládá investičnímu 
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technikovi zajistit vyhlášení zadávacího řízení a zveřejnění na profilu zadavatele, 

termín 19. 3. 2020. Stavba bude realizována v letech 2020/2021. 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

3. Bere na vědomí: 

-  informaci starosty o potřebě posílení internetového připojení městského úřadu 

v Klecanech a veřejné bezplatné sítě wi-fi sítě 

-  nabídku společnosti NHK Solutions s. r. o., IČ 24244562, místem podnikání Štěrboholská 

560/73, 102 00Praha 10 na posílení internetového připojení městského úřadu v Klecanech 

za cenu 113 681 Kč bez DPH a vybudování veřejné bezplatné sítě wi-fi sítě za cenu  

629 205,- Kč bez DPH 

Schvaluje: 

- objednání posílení internetového připojení městského úřadu v Klecanech za cenu 

113 681 Kč bez DPH a vybudování veřejné bezplatné sítě wi-fi sítě za cenu  

629 205,- Kč bez DPH u společnosti NHK Solutions s. r. o., IČ 24244562, místem 

podnikání Štěrboholská 560/73, 102  00 Praha 10 

Ukládá: 

-  Ing. Rathouzskému vystavit objednávku do termínu 20. 3. 2020 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

4. Bere na vědomí:  

- informaci o došlých nabídkách k nadlimitní veřejné zakázce na zajištění služeb 

nakládání s odpady pro město Klecany: 

- nabídku společnosti Pražské služby, a. s., IČ 60194120, sídlem Pod Šancemi 444/1, 

180 77 Praha 9, ve výši 4 987 996,- Kč bez DPH 

- nabídku společnosti FCC Česká republika, s. r.o., IČ 45809712, sídlem Ďáblická 

791/89, 182 00  Praha 8, ve výši 3 991 772,- Kč bez DPH.  

 

Vyhodnocuje: 

- nabídku společnosti FCC Česká republika, s. r. o., IČ 45809712, sídlem Ďáblická 

791/89, 182 00 Praha 8, v rámci veřejné zakázky " Zajištění služeb nakládání s odpady 

pro město Klecany" za cenu 3 991 772,- Kč bez DPH jako nejvýhodnější. 

 

Schvaluje:  

-  znění a podpis Smlouvy o poskytnutí služby zabezpečení nakládání s komunálním 

odpadem a jeho separovanými složkami se společností FCC Česká republika, s. r. o.,  

IČ 45809712, sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, za cenu 3 991 772,- Kč bez 

DPH a ukládá oddělení správy majetku a investic připravit smlouvu k podpisu. 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  
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5. Schvaluje: 

- znění a podpis smlouvy o správě a údržbě elektroinstalace v areálu Dolních kasáren   ve 

městě Klecany a  zajištění správy a údržbu, do 24 hodin zjistit závadu popř. její odstranění 

(nahození jističe, výměna pojistky atp.), součinnost s optimalizací provozu (vyjádření 

k případným připojením externích nájemců), zajištění koordinace stran zařízení 

s omezeným přístupem, konzultace a stanoviska ke stavbám a rekonstrukcím mezi Městem 

Klecany a p. Eduardem Hurychem, Sídlo: Povltavská 59, 250 67 Klecany-Klecánky,  

IČ 71137033. Předmětem smlouvy není údržba a oprava elektroinstalace v pronajatých 

objektech. Stav této elektroinstalace jsou nájemci povinni doložit revizí.  

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

6. Schvaluje: 

- nájemní smlouvu č. 006/2020 mezi městem Klecany a p. Petrem Studničkou, IČ 43037674, 

DIČ CZ6711171830 , se sídlem Čajkovského 31, 130 00 Praha 3, zastoupené Janem 

Veselým. Předmětem nájmu je pozemek pro parkování nákladního automobilu Iveco euro 

cargo do 7,5 t, SPZ 3SV 05 37, za cenu 1.500,- Kč /měsíc. Kč (slovy tisíc pět set korun 

českých) k výši nájmu bude připočteno DPH. 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

7. Schvaluje: 

- prodej 5 ks vyřazených velkoobjemových kontejnerů za celkovou cenu 20.000,- Kč, (cena 

kovového šrotu) pro společnost Agrossyn s. r. o.. kontejnery budou využívány na 

bioodpad. 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

8. Jmenovala krizový štáb města Klecany v souvislosti s výskytem KOVID – 19 : 

Členové komise: Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Pavel Kotrba, Jiří Bendl, Roman Binder, 

Milan Fischer, Alice Vosečková, Jan Filinger. Štáb se bude svolávat dle aktuálního stavu 

věcí a potřeb starosty obce.  

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

9. V souladu s usnesením vlády č. 215/ 2020 ze dne 16.3. 2020 ruší s okamžitou platností 

Veřejné projednání změny č.4 Ú.P. města Klecan. MV sděluje, že jednání zastupitelstva 

obce se může konat pouze za podmínky, že je jednání zastupitelstva nezbytné a zcela 

nevyhnutelné. Upozorňujeme, že zasedání není nezbytné konat z důvodu zákonem 

stanovené tříměsíční frekvence podle § 92 odst. 1 zákona o obcích. Náhradní termín bude 

reagovat na nastalou situaci. Budeme vás včas informovat. 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

 

           Ivo Kurhajec   Bc. Daniel Dvořák 

            místostarosta         starosta 


