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Usnesení č. 14 /2020 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 6. dubna 2020 od 16:00  

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

Binder, Mgr. Pavel Kotrba 

Hosté: Ing. Michal Rathouzský, Luboš Ježek, Petr Novotný 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Rychta – změnový list, dodatek ke smlouvě 

3. Ukončení nájemní smlouvy č.19/2018 

4. Žádost o příspěvek spolku Klub přátel koní a poníků 

5. Žádost o příspěvek spolku Tělocvičná jednota Sokol Klecany 1907 

6. Žádost o rozšíření plochy k pronájmu 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Projednala Změnový list č. 1 vč. příloh akce „Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 

a 487 ve městě Klecany“ a návrh Dodatku č. 2 k SOD. 

Bere na vědomí : 

• informace o potřebě provedeni víceprací v rámci stavby „Rekonstrukce a přístavba 

objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany“  

• informaci o potřebě prodloužení termínu dílčí etapy z důvodu provádění víceprací 

z důvodu nepředvídatelné okolnosti – nutnosti podchycení základů pod budovou č.p. 74 

dochází k prodloužení dílčích termínů. Dokončení do 240 dnů od zahájení plnění –tz.  do 

22. 07. 2020. Rozdíl je 105 dní. Celková lhůta pro dokončení díla se nemění. 

• Změnový list č. 1 za celkovou cenu 2 138 764,73 Kč bez DPH  

• Návrh Dodatku č. 2 k SOD. 

       Schvaluje znění a podpis Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo akce „Rekonstrukce a přístavba  

       objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany“ ze dne 12. 11. 2019. Ukládá investičnímu  

        technikovi připravit Dodatek č. 2 k podpisu, termín: 7.4. 2020. 

      Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

3. Schválila ukončení nájemní smlouvy č. 019/2018 se společností Autodoprava Ing. Pavel Horký, 

IČ 18125948, se sídlem Mohelno 446, 67576 Mohelno k 31.3.2020. 

 Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

4. Projednala žádost spolku Klub přátel koní a poníků, z.s. o finanční podporu ve výši 20.000 Kč, 

finanční výbor navrhuje požadovanou částku přidělit. 

Schválila poskytnutí dotace spolku Klub přátel koní a poníků, z. s., IČO: 08890897 ve výši 

20.000,- Kč a podpis smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory. Dotace bude vyplacena 

z Fondu kultury, sportu a volného času. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

5. Projednala žádost spolku Tělocvičná jednota Sokol Klecany o finanční podporu ve výši 30.000,- 

Kč, finanční výbor navrhuje částku přidělit. 

      Schválila poskytnutí dotace spolku Tělocvičná jednota Sokol Klecany, IČO: 64935582 ve výši    

      30.000,- Kč a podpis smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory. Dotace bude vyplacena  

      z Fondu kultury, sportu a volného času. 

        Hlasování: 4 pro – 1 ( Binder) proti – 0 zdržel se  
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6. Projednala žádost o rozšíření plochy k pronájmu společnosti Kledepo s.r.o. IČ 06141846 se 

sídlem Na Hradišti 224, 250 68 Klecany. 

Souhlasí se záměrem rozšíření pronájmu a pověřuje pí. Kudláčkovou přípravou dodatku ke 

smlouvě a předložení ke schválení do RM. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

 

 

 

 

            

Ivo Kurhajec                                                                                  Daniel Dvořák 

Místostarosta                                                                                    starosta 

 

 


