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Usnesení č. 43 /2020 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 30. listopadu 2020 od 15:00  

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Mgr. Pavel Kotrba, Ivo Kurhajec, Bc. Daniel Dvořák, 

Mgr. Roman Binder  

Hosté: Luboš Ježek, Michal Rathouzský 

Program zasedání: 

1. Schválení programu  

2. Kupní smlouva 

3. Žádost o prominutí nájmu – Kavárna Klícka 

4. Dodatek č. 4 - Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., 

5. Zábor veřejného prostranství 

6. Program Zastupitelstva města Klecany 

 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Bere na vědomí: 

- Zprávu o průběhu jednacího řízení bez uveřejnění - Vybavení interiéru objektů č.p. 74 a 

č.p. 487 - Rychta, Klecany, část V. sanitární doplňky. 

- Cenovou nabídku a návrh Kupní smlouvy společnosti Ekologické a inženýrské stavby, 

spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9, IČ: 186 26 084, na Vybavení interiéru 

objektů č.p. 74 a č.p. 487 - Rychta, Klecany, část V. sanitární doplňky s nabídkovou 

cenou ve výši 180 024,00 Kč bez DPH 

Schvaluje cenovou nabídku společnosti Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka 

EKIS, spol. s r.o., IČ: 186 26 084, s cenou ve výši 180 024,00 Kč bez DPH a znění Kupní 

Smlouvy.  

Pověřuje starostu města k uzavření Kupní smlouvy se společností Ekologické a inženýrské 

stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS,spol.sr.o., Náchodská 2421,193 00 Praha 9, IČ 186 26 084. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

3. Schválila žádost o prominutí nájmu za provozování kavárny společnosti Birdcage s.r.o., IČ 

09180478, se sídlem Do Kaštan 15, 250 67 Klecany, a to za měsíc prosinec 2020  a měsíc 

leden 2021 v souladu s vyhlášením nouzového stavu.  

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

4. Bere na vědomí : 

• informace o potřebě provedeni víceprací (ve výši 2.169.597,11Kč bez DPH) a méněprací 

(ve výši 1.348.332,56 Kč bez DPH), výsledná cena změny ve výši 821.264,55 Kč bez 

DPH v rámci stavby „Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě 

Klecany“ a informace o důvodech prodloužení lhůty pro dokončení díla o 55 dní. 

• Změnový list č. 3 

• Návrh Dodatku č. 4 k SOD (Zhotovitel provede celé kompletní dílo v rozsahu 

projektové dokumentace nejpozději do 605 dnů od předání a převzetí první části 

staveniště, cena díla bez DPH: 69 068 799,27-Kč). 

Schvaluje znění a podpis Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo akce „Rekonstrukce a přístavba 

objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany“ ze dne 12. 11. 2019.  
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Ukládá investičnímu technikovi připravit Dodatek č. 4 k podpisu, termín: 1.12. 2020 a 

starostovi města podání informace ZMě o schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo akce 

„Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany“.  

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 2 zdržel se (Binder, Kotrba) 

5. Bere na vědomí informace o záboru veřejného prostranství a výpočet poplatku za zábor 

veřejného prostranství v ulici Nad Rychtou v souvislosti se stavbou Rychty a ukládá 

investičnímu technikovi zajištění vyúčtování poplatku za zábor veřejného prostranství 

v průběhu výstavby Rychty dle vyhlášky o místních poplatcích. 

 Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

6. Schválila program na zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se bude konat 

10.12.2020 v 18.15 hodin v zasedací místnosti městského úřadu. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

 

 

 

 

 

          Ivo Kurhajec              Bc. Daniel Dvořák 

          místostarosta                       starosta  

         


