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Usnesení č. 3 /2020 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 20. ledna 2020 od 16:00  

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Mgr. Roman Binder, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel 

Kotrba 

Omluven: Ivo Kurhajec 

 

Hosté: Ing. Rathouzský 

 

Program zasedání: 

 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany, varianty realizace akce 

3. Smlouvy o výpůjčce 

4. Platový výměr 

5. Dodatek č. 13 k nájemní smlouvě 

6. Seniorská obálka 

7. Přívoz – jednání na IDSK 

8. Koupě pozemku par. č. 694/4 

9. Nabídka společnosti INp servis 

 

 

Rada města Klecany: 

 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Projednala: 

- Nutnost realizace akce „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany“ 

- předpokládaný HMG na realizaci akce  

- předpokládané náklady  na realizaci akce dle jednotlivých etap 

- možné varianty realizace akce a předpokládaný  postup při zadávání nadlimitní VZ, resp.  

podlimitní VZ, nadlimitní VZ, na stavební práce, možnosti financování akce 

- informace o možnostech čerpání dotace na realizaci akce 

- Analýzu variantních řešení realizace stavby  

- Podklady pro rozhodnutí o způsobu výkonu TDS a koordinátora BOZP) 

- Cenovou nabídku na administraci veřejných zakázek v souvislosti s realizací stavby 

společnosti MA projekt, spol. s r.o. 

Schvaluje cenovou nabídku  na administraci veřejných zakázek akce „Revitalizace a zvýšení 

kapacity ZŠ Klecany“ od společnosti MA projekt, spol. s r.o., IČ 284 36 318, se sídlem 

Patočkova 1638/67, 169 00 Praha 6,  s cenou 25.000,- Kč na výkon technického dozoru 

investora, s cenou 25.000,- Kč na výkon koordinátora BOZP a s cenou 40.000,- Kč na VZ 

na stavební práce Etapa 0. Ukládá investičnímu technikovi zajištění návrhu Příkazní 

smlouvy a předložení s návrhem na realizaci Etapy 0. akce „Revitalizace a zvýšení kapacity 

ZŠ Klecany“ ke schválení do RM. 
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Ukládá starostovi města projednání realizace akce „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ 

Klecany“ v ZMě. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

3. Schválila znění a podpis smlouvy o výpůjčce se spolkem Pravý Hradec, z.s., se sídlem Do 

Klecánek 385, 250 67 Klecany na nebytové prostory a pozemky v Dolních Kasárnách a 

s Klubem Biatlonu p.s., IČ 04979061 se sídlem Do Klecánek 52, 250 67 Klecany na 

nebytové prostory a pozemky v areálu Dolní Kasárna. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

4. Schválila platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Klecany Mgr. Jaroslavě Barešové. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

5. Schválila znění a podpis dodatku č. 13 s panem Zdeňkem Klausem, Na Hradišti 176, 250 67 

Klecany na pronájem pozemku na Vinici. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

6. Schválila spolupráci a distribuci seniorské obálky s Ministerstvem práce a sociálních věcí, 

Na Poříčním právu 1, 12801 Praha 2. Obálky budou k vyzvednutí na městském úřadě, 

v ordinacích praktických lékařů v Klecanech, v lékárně v Klecanech a ke stažení na webu 

města a Středočeského kraje. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

7. Vzala na vědomí informaci starosty o jednání na integrované dopravě Středočeského kraje o 

možnosti integrace přívozu. 

8. Bere na vědomí informaci o jednání starosty města s paní Pospíšilovou ve věci odkupu 

pozemku p.č. 694/4 o výměře 12m
2
 v k. ú. Klecany a doporučuje zastupitelstvu města 

odkoupit pozemek za sjednanou cenu 1000 Kč/m
2
 z důvodu umístění stavby veřejné 

komunikace, kterou nelze přemístit. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

9. Schválila nabídku společnosti INp servis s.r.o., IČ 28314956, Riegrovo nám. 138, 767 01 

Kroměříž na technickou pomoc při realizaci stavby ČOV Klecany za cenu 325.000,- Kč bez 

DPH. 

Pověřuje místostarostu Mgr. Pavla Kotrbu přípravou smlouvy. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

 

 

 

  

   Mgr. Pavel Kotrba         Bc. Daniel Dvořák 

       místostarosta                starosta 

           


