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Usnesení č. 30 /2020 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 10. srpna 2020 od 16:00  

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Mgr. Roman Binder, Ivo Kurhajec,  

                                                 Mgr. Pavel Kotrba (16:30 hod.), Bc. Daniel Dvořák (17:15 hod.) 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu  

2. Opravy veřejného osvětlení a zavedení kamerového systému v Klecanech  

3. Prodej pozemku manželům Blailovým 

4. Ohraničení popelnic - Astrapark 

5. Pumptracková dráha  

 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Bere na vědomí: 

a/ informaci o potřebě provedení zemních prací při opravách veřejného osvětlení a 

přípravných prací pro zavedení kamerového systému v Klecanech 

b/ nabídku společnosti Základy staveb, s.r.o., místem podnikání Na Parcelách 89, 

Bořanovice provedení zemních prací při opravách veřejného osvětlení a přípravných prací 

pro zavedení kamerového systému v Klecanech za cenu 207 550,- Kč bez DPH. 

Schvaluje: 

a) objednání provedení zemních prací při opravách veřejného osvětlení a přípravných prací 

pro zavedení kamerového systému v Klecanech u společnosti Základy staveb, s.r.o., místem 

podnikání Na Parcelách 89, Bořanovice za cenu 207 550,-  Kč bez DPH 

Ukládá Ing. Rathouzskému připravit objednávku k podpisu, termín 14. 8. 2020 

Hlasování:   3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

3. Bere na vědomí žádost manželů Blailových o odkup pozemků p.č. 626/17 a p.č. st. 1558 dle 

GP č. 2004-55/2020. 

Ukládá starostovi města předložit žádost o odkup pozemků k projednání Změ.  

Doporučuje Změ schválení prodeje pozemků a ukládá správě majetku zajistit znalecký 

posudek ceny. 

Ukládá Bc. Kučerové pozvat ke konzultaci pana Ing. Fujáčka 

            Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

4. Projednala návrh na vyřešení kontejnerového stání na tříděný odpad u Astraparku a 

schvaluje řešení situace v podobě bezplatné výpůjčky. Na tomto vypůjčeném pozemku 

město nechá postavit ohradu na kontejnery 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  
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5. a) Bere na vědomí zprávu hodnotící komise hodnocení nabídek ze dne 7.8. 2020 na veřejnou 

zakázku „Pumptracková dráha město Klecany“ a obdrženou nabídku uchazeče 

 

Číslo 
Název/Obchodní firma, 

IČO 

Výše nabídkové ceny 

v Kč bez DPH 

1. 
Way to Nature, s.r.o.,  

IČO 29246954 
495.800,- Kč 

 

b) vyhodnocuje nabídku společnosti Way to nature, s.r.o. IČO: 29246954, místem podnikání 

Svatoplukova 1222/24, Vítkovice , 703 00 Ostrava jako ekonomicky nejvýhodnější  

c) schvaluje znění a podpis smlouvy o dílo „Pumptracková dráha město Klecany“ se 

společností Way to nature, s.r.o. IČO: 29246954, místem podnikání Svatoplukova 1222/24, 

Vítkovice , 703 00 Ostrava za cenu 495 800,- Kč bez DPH. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

 

 

 

 

 

 

          Ivo Kurhajec                 Bc. Daniel Dvořák 

          místostarosta                                                                                              starosta 


