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              Usnesení č. 40/2021 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 13. prosince 2021 od 16:00  

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

Kotrba,  Ivo Kurhajec 

 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 

2. Výpověď ze sociálního bytu č. 3 – Tereza Horvátová 

3. Žádost o úlevu na vyúčtování stočného – pí. Rottová 

4. Nabídka nepotřebného majetku města Klecany – hasičské vozidlo LIAZ 101 

5. Pozůstalost p. Milan Mráček 

6. Ukončení smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – B&W 

expert service, s.r.o. 

7. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – KVB, s.r.o. 

8. Ukončení nájemní smlouvy č. 006/2020 – p. Petr Studnička, parkování vozidla 

9. Budoucí věcné břemeno – Ing. Jaroslav Bělina  

10. Dodatek č. 6 k SOD akce „Revitalizace a dostavba ZŠ Klecany - 0. etapa“ 

11. Testovací místo na COVID-19 v Klecanech 

12. Dodatek č. 2 ke smlouvě se o dílo „Dodávka a montáž doplnění výrobního zařízení do 

školní jídelny Základní školy a Mateřské školy Klecany“ 

 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání 

 
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

2. Schvaluje výpověď z nájmu sociálního bytu č. 3 v Dolních Kasárnách, Klecany paní Tereze 
     Horvátové ke dni 31.12. 2021. 
      

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

 

3. Neschvaluje žádost paní Rottové o úlevu na vyúčtování stočného z důvodu havárie kotle.      

 

     Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

      

 

4.  Schvaluje minimální prodejní cenu vozidla Karosa CAS K 25 Liaz 101 (vedeného 

v majetku města Klecany s i.č. 20055 ve výši 150 000,- Kč. 

      

Hlasování: 0 pro – 5 proti – 0 zdržel se   
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5. Bere na vědomí usnesení o pozůstalosti p. Milana Mráčka. Majetek nepatrné hodnoty, a to 

seniorská tříkolka se vydává vypraviteli pohřbu, Městu Klecany, U Školky 74, Klecany 

 

 

6. Schvaluje ukončení smlouvy č. 2018-5 o činnosti pověřence pro ochranu se společností 

B&W expert service, s.r.o. ke dni 8.12. 2021 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

 

7. Schvaluje znění a podpis smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních 

Údajů s KVB advokátní společnost, s.r.o. se sídlem Teplého 2786, Pardubice, 530 02, IČO: 

01460412.              

 

    Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

 

8. Schválila ukončení nájemní smlouvy č. 006/2020 s p. Petrem Studničkou , IČO: 43037674, 

     Čajkovského 31, 130 00  Praha 3 ke dni 15.12. 2021 na pozemek určený k parkování  

            vozidla.  

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

 

9. Bere na vědomí žádost p. Ing. Jaroslava Běliny, bytem Nová 988, 285 22  Zruč nad Sázavou 

     o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě  

     spočívající v uložení přípojky vody v délce cca 4,5 bm a přípojky kanalizace v délce cca 3,8   

     bm do pozemku č. parc. 457/23 v k.ú. Klecany. 

 

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

břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení přípojky vody v délce cca 4,5 bm 

a přípojky kanalizace v délce cca 3,8 bm do pozemku č. parc. 457/23 v k.ú. Klecany s Ing. 

Jaroslavem Bělinou, bytem Nová 988, 285 22  Zruč nad Sázavou 

  

     Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

10. Bere na vědomí  

• informace o potřebě provedeni víceprací (ve výši 112 652,37 bez DPH) a méněprací 

(ve výši 156 262,38. Kč bez DPH), výsledná cena změny ve výši – 43 610,01 Kč bez 

DPH v rámci stavby „Revitalizace a dostavba ZŠ Klecany - 0. etapa“. 

• Změnový list č. 4 

• Návrh Dodatku č. 6 k SOD. (cena díla bez DPH: 28 189 999, 87 Kč) 

 

Schvaluje znění a podpis Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo akce „Revitalizace a dostavba ZŠ 

Klecany - 0. etapa“ ze dne 28.5.2020. Ukládá investičnímu technikovi připravit Dodatek č. 6 

k podpisu, termín: 15.12.2021. 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
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11.  Bere na vědomí informaci o potřebě testovacího místa na COVID-19 v Klecanech.   

 Testovací místo je navrženo vedle budovy města č.p. 55, Klecany. 

 Pověřuje pí. Kateřinu Fialovou k vyřízení smlouvy. 

 

 

 

12.  Schválila znění a podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Dodávka a montáž doplnění  

výrobního zařízení do školní jídelny Základní školy a Mateřské školy Klecany“ se 

společností GAMA HOLDING Praha a.s., s.r.o. IČO: 26467259, se sídlem: Budějovická 

220, 252 42 Jesenice o prodloužení doby zhotovení díla z důvodu posunu doby realizace na   

straně objednatele. 

      Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se    
 

 

 

 

 

             Mgr. Pavel Kotrba                                                                                     Ivo Kurhajec  

             místostarosta                               místostarosta 


