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              Usnesení č. 35/2021 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. listopadu 2021 od 16:00  

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

Omluven: Mgr. Roman Binder 

Hosté: Eva Němcová – Colorit Bistro, David Kristerius – Garáž Café, Ing. Michal Rathouzský, Luboš 

Ježek 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 

2. „Revitalizace a dostavba ZŠ Klecany - 0. etapa“ 

3. Budoucí věcné břemeno - kanalizační přípojka pro parc. č. 231/2 

4. Prezentace a představení kandidátů na provozování cateringu v KD Klecany 

5. Ukončení smlouvy o poskytování služeb pověřence GDPR – B&W expert service, s.r.o. 
 

 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

2. Bere na Bere na vědomí: 

- informace o potřebě provedeni víceprací (ve výši 570 341,75 Kč bez DPH) a méněprací (ve výši 

301 816,93 Kč bez DPH), výsledná cena změny ve výši 268 524,82 Kč bez DPH v rámci stavby 

„Revitalizace a dostavba ZŠ Klecany - 0. etapa“ a informace o důvodech prodloužení lhůty pro 

dokončení díla o 35 dní.  

- Změnový list č. 3 

- návrh Dodatku č. 5 k SOD. (Zhotovitel provede celé kompletní dílo v rozsahu projektové 

dokumentace nejpozději do 5.12.2021, 177 dnů od předání a převzetí, cena díla bez DPH: 28 233 

609,88 Kč) 

 

Schvaluje znění a podpis Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo akce „Revitalizace a dostavba ZŠ Klecany 

- 0. etapa“ ze dne 28.5.2020. Ukládá investičnímu technikovi připravit Dodatek č. 5 k podpisu, 

termín: 10.11.2021. 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 
 

3. Bere na vědomí žádost Ing. Olgy Ortové Šeflové bytem Moulíkova 2239/3, 150 05 Praha 5 – 

     Smíchov o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti  

     inženýrské sítě pro stavbu Atelier – nástavba skladu spočívající v uložení kanalizační přípojky do  

     pozemku č. parc. 234/17 v k.ú. Klecany. 

 

Schvaluje znění a podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

služebnosti inženýrské sítě pro stavbu Atelier – nástavba skladu spočívající v uložení kanalizační 

přípojky do pozemku č. parc. 234/17 v k.ú. Klecany s Ing. Olgou Ortovou Šeflovou bytem 

Moulíkova 2239/3, 150 05 Praha 5 – Smíchov 

 

Ukládá p. Ing. Rathouzskému připravit smlouvu k podpisu, termín 12.11.2021 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  
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4. Seznámila se s kandidáty na provozování cateringu v KD Klecany. 

 

 

5. Schvaluje ukončení smlouvy o poskytování služeb na zajištění činnosti pověřence pro ochranu  

             osobních údajů č. 2018-5 se společností B&W expert service, s.r.o., Hoštice 51, 250 69  Vodochody,    

             IČO: 26449021.  

            Schvaluje nového pověřence pro ochranu osobních údajů, a to společnost KVB advokátní kancelář,  

            s.r.o., Teplého 2786, 530 02  Pardubice, IČO: 01460412 

 

            Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

 

 

 

 

 

             Ivo Kurhajec                                                                                      Bc. Daniel Dvořák   

             místostarosta                               starosta 


