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Usnesení č. 2 /2021 

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

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

Binder, Bc. Daniel Dvořák 

Hosté: Ing. Rathouzský 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 

2. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 

3. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov 

4. Žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 008/2020 

5. Smlouva o centralizovaném zadávání 

6. FCC Česká republika – ukládání komunálního odpadu pro období roku 2021 

7. Smlouva o výpůjčce – Klub biatlonu Klecany p.s. 

8. Nájemní smlouva č. 026/2020 

9. Prostory pro ordinaci ORL 

10. Vzorkování splaškových vod a kalů na ČOV  

11. Rozšíření kamerového systému 

12. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 021/2019 

13. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 016/2019 

14. Žádost o snížení nájemného – Efecto Prague s.r.o. 

15. Servisní služba na výtah v č.p. 74 

16. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě – Gato spol. s.r.o. 

 

Rada města Klecany: 

1.  Schválila program zasedání 

 Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Bere na vědomí : 

• informace o důvodu dodatku – doplnění dodávky o 3 ks skříní neobsažených ve výkazu 

výměr s navýšením ceny o 8.650,- Kč bez DPH.     

•  návrh Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě - Vybavení interiéru objektů č.p. 74 a č.p. 487 - 

Rychta, Klecany, I. mobiliář + doplňky  

Schvaluje znění a podpis Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě - Vybavení interiéru objektů č.p. 

74 a č.p. 487 - Rychta, Klecany, I. mobiliář + doplňky . Ukládá investičnímu technikovi 

připravit k podpisu Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě se společností Dřevozpracující výrobní 

družstvo, Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ:00030520, termín: 

29.1.2021. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

3.  Bere na vědomí informaci o vyhlášení dotační výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v 

Programu rozvoje regionů 2019+ v podprogramu Podpora obcí s 3001-10000 obyvatel pro 

dotační titul 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, která je určena pro 

obce od 3001 do 10000 obyvatel s možným poskytnutím dotace až do výše 70 % skutečně 

vynaložených uznatelných nákladů obce. 

Schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov v rámci 

programu definovaného v bodu I. tohoto usnesení, jakož i dofinancování dotací nekrytých 
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nákladů na projekt „Školní družina pro ZŠ Klecany“ zahrnující nástavbu ke stávajícímu 

objektu Základní školy Klecany za účelem rozšíření stávající občanské vybavenosti města 

Klecany. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

4. Schválila ukončení nájemní smlouvy č. 008/2020, která byla uzavřena s firmou CDB 

Production s.r.o., IČ 07926928, se sídlem Na Skalkách 381, 250 67 Klecany. Smlouva bude 

ukončena ke dni 31.1.2021. 

 Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

5. Schválila znění a podpis smlouvy o centralizovaném zadávání se ZŠ a MŠ Klecany, 

příspěvková organizace, IČ75033852, se sídlem Klecany 378, jejíž předmětem jsou 

dodávky elektřiny a plynu. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

6. Vzala na vědomí informaci o uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce za 

ukládání komunálního odpadu v roce 2021. Při odvozu na skládku Uhy je poplatek ve výši 

107.562,63 Kč při odvozu do spalovny je cena vypočtena na 90.342,72 Kč. 

7. Schválila znění a podpis smlouvy o výpůjčce se spolkem Klub biatlonu Klecany p.s., IČ 

04979061, se sídlem Do Klecánek 52, 250 67 Klecany na nebytové prostory a pozemky 

v areálu Dolní Kasárna. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

8. Schválila znění a podpis smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 026/2020 s Petrem 

Závětou, IČ 49508245, se sídlem V Údolí 155, 250 68 Řež na nebytové prostory v č.p. 976 

a část pozemku v areálu Dolní Kasárna. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

9. Vzala na vědomí dotaz p. MUDr. Aleny Jeníkové, Zdiby na možnost zřízení ordinace ORL 

Vedení města provede na zdravotním středisku místní šetření. 

10. Schvaluje znění a podpis smlouvy o zajištění vzorkování splaškových vod a kalů na 

ČOV Klecany v rozsahu 4 vzorky splaškových vod na přítoku, 12 vzorků odpadních vod na 

odtoku a 1 vzorek kalu ročně se společnosti ÚNS - Laboratorní služby s.r.o., IČ: 25655531, 

místem podnikání Vítězná 425, 284 03 Kutná Hora za cenu 54 130,- Kč bez DPH za rok 

 Ukládá Ing. Rathouzskému, připravit smlouvu k podpisu, termín 31.1.2021 

 Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

11. Schvaluje objednání rozšíření kamerového systému na sportovní areál od společnosti NHK 

Solutions s.r.o., IČ: 242 44 562, místem podnikání Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 

města za cenu  84 611,- Kč bez DPH 

 Ukládá Ing. Rathouzskému vystavit objednávku, termín: 1.2.2020 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

12. Schválila znění a podpis dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 021/2019 uzavřené s Janem 

Řezníčkem, IČ 05596599, se sídlem Štefanikovan 33, 664 51 Šlapanice na rozšíření 

předmětu nájmu v areálu Dolní Kasárna. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

13. Schválila znění a podpis dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 0016/2019 uzavřené s EFECTO 

PRAGUE s.r.o., zastoupené Petrou Lamlovou, IČ 24163228, se sídlem Jižní 793, 250 65 

Líbeznice na zúžení předmětu nájmu v areálu Dolní Kasárna. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
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14. Schválila žádost o prominutí nájmu za pronájem části ESO přístřešku 91 společnosti Efecto 

Prague s.r.o., IČ 24163228, se sídlem Jižní 793, 250 65 Líbeznice, a to za měsíce leden a 

únor 2021 v souladu s vyhlášením nouzového stavu.  

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

15. Schválila znění a podpis upravené smlouvy na servisní služby se společností Schindler CZ, 

a.s., IČ 27127010, se sídlem Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 na odborné 

prohlídky a údržbu výtahu v č.p. 74. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

16. Schválila znění a podpis dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 22.1.2021 se 

společností Gato spol. s r.o. IČ 41186940, se sídlem Jihlavská 611/18, 140 00 Praha 4 na 

dodávku zboží vnitřní látkové rolety. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ivo Kurhajec             Bc. Daniel Dvořák 

          místostarosta                      starosta  

         


