Usnesení č. 40 /2020
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 9. listopadu 2020 od 16:00
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Mgr. Pavel Kotrba, Ivo Kurhajec, Mgr. Roman
Binder
Omluven: Bc. Daniel Dvořák
Hosté: Luboš Ježek, Michal Rathouzský
Program zasedání:
1. Schválení programu
2. Veřejná zakázka „Kůlna pozemku parc. č. 153/1 v k.ú. Klecany“
3. Žádost o odpuštění nájemného – Pražský spolek ochránců zvířat
4. Smlouva o centralizovaném zadávání
5. Zápis ze stavební a územně plánovací a komise životního prostředí
6. Smlouva na likvidaci vodárenských kalů z ČOV Klecany
7. Smlouva o smlouvě budoucí par.č. 697/10
8. Projednání nepořádku ve výstrojním skladu v areálu Dolní Kasárna
Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Vzala na vědomí došlé nabídky k veřejné zakázce „ Kůlna na pozemku parc.č. 153/1 v k.ú.
Klecany“ společností:
• Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o., IČ: 186 26 084,
Náchodská 2421, 193 00 Praha 9, s nabídkovou cenou ve výši 303.600,43 Kč bez DPH
• Hassman Antonín, Praha 5 , Hübnerové 922/5, IČ: 62610881, s nabídkovou cenou ve výši
379.924,79 Kč bez DPH
• Mrkvička Miroslav, Podsedice 140, IČ: 63141558, s nabídkovou cenou ve výši 175.212,60
Kč bez DPH (jedná se o nabídku stavebních prací bez materiálu a odvozu zeminy na
skládku)
• STAV MaP s.r.o., Klecany 369, 250 67 Klecany, IČ: 06865526, s nabídkovou cenou ve výši
307. 429,- Kč bez DPH
Schvaluje realizaci akce „ Kůlna na pozemku parc.č. 153/1 v k.ú. Klecany“ a cenovou
nabídku uchazeče Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o., IČ:
186 26 084, IČ: , s cenou ve výši 303.600,43 Kč bez DPH a ukládá investičnímu technikovi
zajištění vystavení objednávky.
Pověřuje starostu města k jednání s vlastníkem pozemku o prodloužení termínu stavební
činnosti do 31.12.2020.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
3. Schvaluje žádost o prominutí nájmu za provozování útulku pro kočky v areálu Dolní
Kasárna Pražskému spolku ochránců zvířat, IČ 16190319, se sídlem U Obalovny 948, 250
67 Klecany a to za měsíc listopad a prosinec 2020 v souladu s vyhlášením nouzového
stavu.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
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4. Schválila znění a podpis smlouvy o centralizovaném zadávání se Statutárním městem
Kladno, IČ 00234516, se sídlem náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno o zadávání
veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky kupované na komoditních burzách.
Hlasování: 3 pro – 0 proti – 1 zdržel se (Kotrba)
5. Vzala na vědomí zápis z jednání komise stavební a územně plánovací a životního prostředí.
Schvaluje znění připomínek k projektu „Marina Klecánky“ ve stupni společného povolení
stavby. Projekt je vypracován v souladu s doporučením urbanistického řešení varianty „A“
zápisem z jednání 1.4.2019. Dále byla v komisi projednána rozpracovaná studie dne
3.6.2019, kdy stavební komise doporučila jiné řešení umístění elektrorozvaděčů na objektu
betonového schodiště, který označila za neadekvátní a neestetické. Dne 19.10.2020 je
projednáván projekt, který nezohledňuje předchozí připomínku stavební komise. Stavební
komise stále trvá na svém stanovisku z předchozích jednání. Připomíná možnou kolizi
s umístěním lávky. Dále požaduje doplnění projektové dokumentace o studii osvětlení
prokazující nepřesvětlení veřejného prostranství. Specifikaci osvětlovacích prvků a dalších
použitých prvků a materiálů.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
6. Bere na vědomí informaci o potřebě uzavření smlouvy na likvidaci vodárenských kalů
z ČOV Klecany
Schvaluje znění a podpis smlouvy na likvidaci vodárenských kalů z ČOV Klecany se
společností FCC Česká republika, s.r.o., IČ: 45809712,k místem podnikání Ďáblická 791,
182 00, Praha 8 za cenu 657 Kč bez DPH za tunu vodárenských kalů vhodných ke
kompostování a 1 450,- Kč bez DPH za tunu vodárenských kalů nevhodných ke
kompostování a 1 650,- Kč bez DPH za přistavení a odvoz kontejneru s předpokládanou
hmotností 6 tun kalu.
Ukládá Ing. Rathouzskému připravit smlouvu k podpisu
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
7. Schvaluje znění a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě na uložení vodovodní přípojky k rodinnému domu do pozemku
č. parc. 697/10, k.ú. Klecany s
, bytem
,
.
Ing. Rathouzskému, připravit smlouvu k podpisu, termín: 15.11.2020
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
8. Projednala nepořádek a alkoholový večírek, který se uskutečnil ve výstrojním skladu č.p.
968 v areálu Dolní Kasárna. Vyzývá všechny spolky k dodržování pořádku.
Schválila zákaz konzumace alkoholických nápojů a kouření v budově čp. 968 (výstrojní
sklad).
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Ivo Kurhajec
místostarosta

Mgr. Pavel Kotrba
místostarosta
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