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Usnesení č. 27 /2020 

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

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

Bendl 

Omluveni: Mgr. Pavel Kotrba 

Hosté: L. Ježek, A. Tuček, R. Zilvar 

Program zasedání: 

1. Schválení programu  

2. Smlouva o smlouvě budoucí – Domanský s.r.o. 

3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce 

4. Revitalizace území mokřadu Klecany 

5. Parkování a veřejný prostor před Rychtou 

6. Pravý Hradec – žádost o dočasné poskytnutí prostor 

7. Žádost o prominutí nájemného 

8. Pravý Hradec – žádost o vyjádření souhlasu s výsadbou ovocných stromů 

9. Smlouva o smlouvě budoucí – Zilvar Rostislav 

10. Dohoda smluvních stran 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Schvaluje znění a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 343/11, k.ú. Klecany se společností 

Domanský s.r.o., IČ: 002 40 290, místem podnikání 556, 190 00 Praha 9 - Hostavice 

Ukládá Ing. Rathouzskému zajistit podpis smlouvy, termín: do 29.7.2020. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

3. Schvaluje znění a podpis dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 2.6.2015 pozemku č. parc. 

200, k.ú. Klecany Tělovýchovné jednotě Sokol Klecany, z.s., IČ: 165 55 899, se sídlem Na 

Skalkách 368, 250 67 Klecany 

Ukládá Ing. Michalu Rathouzskému, připravit dodatek k podpisu, termín 29.7.2020 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

4. Projednala podkladové materiály ve variantním řešení, rozpočet k akci „Revitalizace území 

mokřadu Klecany“ a návrh SOD na administraci dotace od společnosti Vodohospodářský rozvoj 

a výstavba a.s.,150 56  Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4, IČO:47 11 69 01. 

Schvaluje znění a podpis Smlouvy o dílo na administraci dotace v rámci výzvy OPŽP a 

pověřuje starostu města k uzavření smlouvy se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba 

a.s.,150 56  Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4, IČO:47 11 69 01. Žádost o dotaci bude podána s 

rozpočtem rozděleným na způsobilé a nezpůsobilé výdaje ve variantě 1 - stavební práce 

v hodnotě 100% ÚRS, resp. ve variantě 2 - stavební práce v hodnotě 85% ÚRS na základě 

doporučení referenta AOPK. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  
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5. Projednala podklady k zadávací dokumentaci na veřejná zakázka malého rozsahu na služby – 

projektová a inženýrská činnost akce „Parkování a veřejný prostor před Rychtou“ a ukládá 

investičnímu technikovi zajištění zadávací dokumentace po projednání studie. Předmětem 

výběrové zakázky bude řešení celého veřejného prostoru, Výběrová zakázka bude obsahovat 

část dokumentace návrhu stavby/Studie a bude řešit dešťové vody z ulice U Školky. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

6. Vzala na vědomí žádost o dočasné poskytnutí prostor pro aktivity Pravého Hradce a Klíčku. 

Pověřuje starostu města jednáním s předsedkyní spolku Pravého Hradce Zdeňkou Tomášovou. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

7. Schvaluje žádost o prominutí nájmu za pronájem nebytových prostor v budově č.p. 976 v areálu 

Dolní Kasárna firmě Varamezov s.r.o., IČ 03191087, Zenklova 291/113, 180 00 Praha 8, a to za 

dva měsíce 2020 v souladu s vyhlášením nouzového stavu. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti - 1 zdržel se (Binder) 

8. Projednala žádost Pravého Hradce z.s. o vyjádření souhlasu s výsadbou ovocných stromů na 

části pozemku par. č. 455/7 v areálu Dolní Kasárna. 

Ukládá starostovi prověřit možnou kolizi s již schváleným záměrem Pravého Hradce umístění 

Jurty o průměru 9 m na části pozemku par.č.  455/7 za budovou č.p. 968. Záměr byl schválen 

usnesením Rady města Klecany č.1/2020 ze dne 7. ledna 2020. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

9. Schvaluje změní a podpis smlouvy o smlouvě budoucí č. 014/2020 s Rostislavem Zilvarem IČ 

71642439, se sídlem Červená skála 308, 250 68 Řež. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

10. Projednala návrh Dohody smluvních stran o datu a formě odevzdání projektové dokumentace k 

SOD Č.7757/2018 ze dne 12.11.2018, stanovisko právního zástupce města a předpokládaný 

výpočet smluvní pokuty. 

Schvaluje podpis Dohody smluvních stran o datu a formě odevzdání projektové dokumentace k 

SOD Č.7757/2018 ze dne 12.11.2018 a pověřuje starostu města k uzavření Dohody se 

společností EUROPROJEKT, spol. s r.o., Praha 5, Kudrnova 144/17, PSČ 150 00,  

IČ 43872999 v navrženém znění. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

 

 

 

 

 

      Ivo Kurhajec                                                                                              Bc.  Daniel Dvořák 

      místostarosta                                                                                                          starosta 


