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Usnesení č. 5 /2020 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 3. února 2020 od 16:00  

Přítomni dle prezenční listiny: Mgr. Roman Binder, Bc. Daniel Dvořák,  Ivo Kurhajec 

Omluveni: Ing. Jiří Bendl, Mgr. Pavel Kotrba 

Hosté: Luboš Ježek, p. Rathouzský, p. Hovorková, p. Hovorka, p. Kunka 

 

Program zasedání: 

 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Směna pozemků 

3. Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany 

4. Podání žádosti o dotaci - PumpTrack dráha 

5. Ukončení nájemní smlouvy 

6. Rozpočtové náklady č.p. 54 

7. Nájemní smlouva č. 002/2020 

8. Zápis z jednání soc. komise ze dne 22.1.2020 

9. Žádost o změnu užívání objektu 

 

Rada města Klecany: 

 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Bere na vědomí záměr směny pozemku p.č. 91/20 ve vlastnictví města za pozemek p.č. 897 

ve vlastnictví fyzických osob a ukládá Ing. Rathouzskému objednat vypracování znaleckého 

posudku k určení ceny pozemků. 

3. Projednala návrh: 

 Příkazní smlouvy na administraci VZ na stavební práce akce „Revitalizace a zvýšení 

kapacity ZŠ Klecany - etapa 0.“ se společností MA projekt, spol. s r.o., se sídlem Patočkova 

1638/67, Praha 6  PSČ: 169 00, IČ: 284 36 318 s odměnou ve výši 35.000,- Kč bez DPH. 

 Příkazní smlouvy na výkon TDS akce „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany - etapa 

0.“ 

 Příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP akce „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ 

Klecany - etapa 0.“ 

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

v předpokládané hodnotě veřejné zakázky 20 mil. Kč bez DPH 

Schválila uzavření Příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky na stavební práce akce 

„Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany - etapa 0.“ se společností MA projekt, spol. s 

r.o., se sídlem Patočkova 1638/67, Praha 6  PSČ: 169 00, IČ: 284 36 318 v navrženém znění, 

zahájení užšího řízení na výkon TDS akce „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany - 

etapa 0.“ s  Příkazní smlouvu v navrženém znění a zahájení užšího řízení na výkon 

koordinátora BOZP akce „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany - etapa 0.“ s Příkazní 

smlouvou v navrženém znění. 
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Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

4. Schvaluje pořízení PumpTrackové dráhy v prostoru sportovního areálu fotbalového hřiště 

v Klecanech v předpokládané ceně 600 000,- Kč, podání žádostí o poskytnutí dotace v roce 

2020 z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj 

základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu č. 117D721 vyhlášenou 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, financování pořízení PumpTrackové dráhy do výše 

50% uznatelných nákladů a 100% případných neuznatelných nákladů celkového rozpočtu 

akce. 

Ukládá ing. Rathouzskému zajistit podání žádosti o dotaci. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

5. Schválila ukončení nájemní smlouvy na parkování nákladního vozidla ke dni 4.2..2020 s p. 

Lubomírem Poulem, IČ 69484015, se sídlem Dlouhá 158, 250 66 Zdiby. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

6. Projednala s manžely Hovorkovými podrobnosti nájemní smlouvy na nebytový prostor 

v č.p. 54.  

Ukládá p. Kudláčkové připravit text nájemní smlouvy a investičnímu technikovi připravit 

návrh financování investic do objektu. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

7. Schválila znění a podpis nájemní smlouvy č. 002/2020 s p. Petrem Bukáčkem, IČ 41707699, 

se sídlem Nekvasilova 585/15, 186 00 Praha 8 na nebyt. prostory v č.p. 977, místnost č. 12. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

8. Vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise ze dne 22. ledna 2020. 

9. Projednala žádost o změnu užívání objektu na pozemku města s p. Kunkou. Vzala na 

vědomí doplnění informací, včetně stavebního plánu, který předá stavební komisi 

k vyjádření. Bude doplněno o technickou zprávu. 

 

 

 

 

 

 

  

       Ivo Kurhajec         Bc. Daniel Dvořák 

       místostarosta                starosta 

           


