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Usnesení č. 19 /2020 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 11. května 2020 od 16:00  

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

Binder, Mgr. Pavel Kotrba 

Hosté: Luboš Ježek 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu  

2. Výběrové řízení ZŠ – etapa 0 

3. Žádost Pravý Hradec z.s. 

 

 

Rada města Klecany: 

 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2.  Vzala na vědomí nabídky společností: 

• První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IC: 25385227 

ze dne 5.5.2020 s cenou 28 999 117,16,-Kč bez DPH 

• Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915, ze dne 5.5.2020 s cenou 

29 499 804,16 Kč bez DPH  

• DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6, 

IČO: 48036315, ze dne 5.5.2020 s cenou 27 689 472,58,-Kč bez DPH 

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce akce „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ 

Klecany – etapa 0.“ a Písemnou zprávu hodnotící komise ze dne 5.5.2020.  

Schvaluje doporučení hodnotící komise k zakázce „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany 

– etapa 0.“ a pověřuje starostu města k uzavření smlouvy s uchazečem prvním v pořadí  

DEREZA, společnost s ručením omezeným, nebo s druhým uchazečem První KEY-STAV, a.s., 

pokud první v pořadí neposkytne řádnou součinnost při podpisu smlouvy, nebo s třetím 

uchazečem  Metrostav a.s., pokud druhý v pořadí neposkytne řádnou součinnost při podpisu 

smlouvy. 

 Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

3. Neschválila žádost spolku Pravý Hradec o možnosti pokračovat v kurzech a kroužcích v aule 

mateřské školy od 18. května do konce školního roku. Z důvodů epidemiologické situace, 

z organizačních důvodů a nastávajícího zahájení školy. Do auly bude přesunuta školka Žabka. 

Do zahájení nového školního roku je proto potřeba využívat již propůjčené prostory v Dolních 

Kasárnách a možnost využití zasedací místnosti městského úřadu. 

 Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

 

      Ivo Kurhajec                                                                          Daniel Dvořák 

      místostarosta                                                                                starosta 

 

 


