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              Usnesení č. 33/2021 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 25. října 2021 od 16:00  

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

Omluven: Pavel Kotrba 

Hosté: Mgr. Žáčková 

 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 

2. Domov se zvláštním režimem, Dolní Kasárna Klecany – investor Mgr. Michaela Žáčková 

3. Dodatek č. 1 na prodloužení poskytovaných služeb TDI – Intenzifikace ČOV Klecany 

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Gama Holding Praha, a.s. 

5. Nájemní smlouva č. 021/2021 s Martinem Rovenským  

6. Žádost o navýšení dotace z důvodu opravy budovy v důsledku vytopení školy – ZUŠ Klecany 

7. Záměr koupě pozemku p.č. 130/3 v k.ú. Klecany 

8. Příkazní smlouva č. 2021-93-02 - zpracování projektové žádosti na akci „Revitalizace území 

mokřadu v Klecanech“, INp. Servis, s.r.o. 

9. Smlouva o dílo – dodávka a montáž systému ZDP signálů EPS na Rychtu Klecany, PATROL 

group, s.r.o. 

10. Ukončení a jmenování členství v povodňové komisi   
 

 

 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

2. Bere na vědomí studii proveditelnosti Domova se zvláštním režimem, Dolní Kasárna – Klecany. 

     Investor: Mgr. Michaela Žáčková 

 

       3.   Bere na vědomí informaci o potřebě uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 

3.5.2019 o technickém dozoru stavebníka stavby „Intenzifikace ČOV Klecany“, kterým se 

prodlužuje doba poskytování služby z důvodu prodloužení termínu výstavby s Ing. Jiřím Sedláčkem, 

IČ: 766 11 736, místem podnikání Pod Hájem 717, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

Schvaluje znění a podpis dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 3.5.2019 o technickém dozoru 

stavebníka stavby „Intenzifikace ČOV Klecany“ s Ing. Jiřím Sedláčkem, IČ: 766 11 736, místem 

podnikání Pod Hájem 717, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

Ukládá Ing. Rathouzskému připravit dodatek č. 1 k podpisu, termín: 30.10.2021 

         

            Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

4. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ,,Dodávka a montáž doplnění výrobního zařízení do školní    

     jídelny ZŠ/MŠ Klecany“ se společností GAMA Holding Praha, a.s., Budějovická 220, 252 42    

     Jesenice, IČO: 26467259 o prodloužení doby zhotovení díla a změně platebních podmínek z důvodu    

     posunu doby realizace na straně objednatele. 
 

             Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
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5. Schválila znění a podpis nájemní smlouvy č. 021/2021 s Martinem Rovenským, bytem Akátová 

     1174/1, 180 00 Praha 8 na nebytové prostory v č.p. 958, místnost č. 6 v areálu Dolní Kasárna. 

 

     Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

6. Bere na vědomí žádost ZUŠ Klecany o navýšení dotace do konce roku o 70 000,- Kč z důvodu 

opravy budovy v důsledku vytopení školy.  

            Schvaluje navýšení dotace ZUŠ Klecany do konce roku o 70 000,- Kč z důvodu opravy budovy       

            v důsledku vytopení školy a pověřuje paní Kudláčkovou k vyřízení. 

 

     Hlasování: 4 pro – 0 proti  – 0 zdržel se 

 

7. Rada města bere na vědomí záměr koupě pozemku p.č. 130/3 v k.ú. Klecany a  doporučuje 

zastupitelstvu města koupi pozemku schválit. 

Rada města ukládá starostovi předložit záměr koupě zastupitelstvu města. 

 

     Hlasování: 4 pro – 0 proti  – 0 zdržel se 

 

 

8. Schválila znění a podpis příkazní smlouvy č. 2021-93-02 pro zpracování projektové žádosti na akci 

„Revitalizace území mokřadu v Klecanech“  se společností INp servis s.r.o. IČO: 28314956, se 

sídlem: Riegrovo náměstí 138, 767 01 Kroměříž ve výši 35.000,- Kč bez DPH. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

9. Projednala návrh smluv společnosti  PATROL group s.r.o., se sídlem: Romana Havelky 4957 / 5b, 

586 01 Jihlava, IČ: 46981233, a to:  

- Smlouvy o dílo na dodávku a montáž systému zařízení dálkového přenosu (ZDP) signálů EPS na 

pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru kraje (v ceně ve výši 99.976,- Kč bez 

DPH)  

- Smlouvu o podmínkách připojení EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu k PCO na HZS 

(s cenou za služby ve výši 6.347,- Kč bez DPH měsíčně a  s jednorázovou platbou ve výši 21.591,- 

Kč bez DPH za připojení na PCO) k přístavbě sálu Rychty.  

 

Jmenuje: 

Seznam osob pro převzetí objektu po zásahu jednotky HZS – podle pořadí vyrozumění 

1. MP Klecany – velitel MP 

2. Josef Fischer – pracovník technických služeb 

3. Jakub Laurych – kulturní referent 

4. Ivo Kurhajec – místostarosta 

5. Bc. Daniel Dvořák - starosta 

 

Seznam osob pro převzetí informace o poruše EP, resp. ZDP – podle pořadí vyrozumění 

1. MP Klecany – velitel MP 

2. Josef Fischer – pracovník technických služeb 

3. Jakub Laurych – kulturní referent 

4. Ivo Kurhajec – místostarosta 

5. Bc. Daniel Dvořák – starosta 

 

Odpovědná osoba za aktualizaci: Ing. Michal Rathouzský – správa majetku 

 

 

• Schvaluje znění a podpis Smlouvy o dílo  a Smlouvy o podmínkách připojení  EPS prostřednictvím 

zařízení dálkového přenosu k PCO na HZS k přístavbě sálu Rychty.  
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• Ukládá technikovi správy majetku připravit Smlouvy k podpisu, termín: 27.10. 2021  

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

10.  Schválila ukončení členství v povodňové komisi p. Milana Fischera. 

Jmenuje do povodňové komise: Richard Sejk (jezný), Marta Šimková (velitelka MP) 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ivo Kurhajec                                                                                      Bc. Daniel Dvořák   

             místostarosta                               starosta 


