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Usnesení č. 26/2021 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 23. srpna 2021 od 16:00  

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

Omluven: Ivo Kurhajec 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 

2. Záměr realizace úprav parku v Průhonu 

3. Dodatek č. 1 - Příkazní smlouva – technického dozoru investora nad zpracováním  

PD ZŠ Klecany 

4. Dodatek č. 4 – Smlouva o dílo k akci “Revitalizace a dostavba ZŠ Klecany, 0. etapa“ 

5. Nájemní smlouva č. 9/2021 

 

     
 

Rada města Klecany: 

1.  Schválila program zasedání 

 Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

2.  Schválila záměr realizace úprav parku v Průhonu s využitím dotace OPŽP. 

Pověřuje starostu prověřit možnost získání dotace na tuto akci a zahájit přípravné práce.  

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

 

3. Bere na vědomí: 

- informace o důvodu Dodatku č. 1 – opakovaná kontrola DPS a VV etapy 1-4 po druhé 

reklamaci vad díla a rozšíření rozsahu služeb o odbornou pomoc při zadávání nadlimitní VZ 

na stavební práce akce „Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy v Klecanech – etapa 

1-4“ 

- návrh Dodatku č.1 k Příkazní smlouvě 

 

Schvaluje znění a podpis Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon technického dozoru investora 

nad zpracováním PD akce „"Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy v Klecanech". Ukládá 

investičnímu technikovi připravit k podpisu Dodatek č. 1 se společností  ISP PRAHA s.r.o., Loosova 

990/26, Háje, 149 00 Praha 4, IČ: 49 71 08 26, termín:   24.8.2021 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

4. Bere na vědomí: 

- informace o potřebě provedeni víceprací (ve výši 1 888 509, 99 Kč bez DPH) a méněprací (ve 
výši 1 543 1112,36 Kč bez DPH), výsledná cena změny ve výši 345 397,63 Kč bez DPH v 
rámci stavby „Revitalizace a dostavba ZŠ Klecany - 0. etapa“ a informace o důvodech 
prodloužení lhůty pro dokončení díla o 69 dní. 

- Změnový list č. 2 
- Návrh Dodatku č. 4 k SOD. (Zhotovitel provede celé kompletní dílo etapy 0.B do 31.10.2021, 

přičemž do 23.8.2020 musí být do provozu uvedeny veškeré rekonstruované nebo 
obnovované části stavby tak, aby byl areál školy funkční a ve stavu umožňujícím předběžné 
užívání areálu školy, vyjma 3.NP objektu E, cena díla bez DPH: 27 965 085,06 Kč ) 
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Schvaluje znění a podpis Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo akce „Revitalizace a dostavba ZŠ Klecany - 

0. etapa“ ze dne 28.5.2020. Ukládá investičnímu technikovi připravit Dodatek č. 4 k podpisu, 

termín: 24.8.2021. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

5. Schválila uzavření nájemní smlouvy č. 9/2021 se spol. ALUKO mont s. r. o. na nájem kóje č. 3 o 

výměře 61 m2 a manipulační ploch před budovou o výměře 40 m2 v areálu Dolní Kasárna. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Mgr. Roman Binder                                                                        Bc. Daniel Dvořák  

                      radní                                          starosta 


