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               Usnesení č. 8/2022 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 28.2. 2022 od 16:00  

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

Omluven: Mgr. Roman Binder 

Hosté: p. Kopeć, Mgr. Jaroslava Barešová 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 

2. Veřejná výzva – výběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ka MDM 

3. Zápis z jednání finančního výboru města Klecany  

4. Cenová nabídka na zajištění inženýrské činnosti pro akci „Přechod u kostela Klecany“ 

5. Nájemní smlouva č. 010/2022 – Mgr. Štěpánka Štočková 

6. Smlouva o výpůjčce se spolkem Pravý Hradec 

7. Nájemní smlouva č. 011/2022 

8. Smlouva o uzavření věcného břemene o uzavření smlouvy budoucí – p. Michal Gerhofer 

9. Smlouva o poskytnutí příspěvku na pořízení hasičské techniky  

10. Rámcová smlouva na čištění kanalizace - SEZAKO Prostějov s.r.o. 

11. Zpráva o činnosti ZŠ/MŠ Klecany  

12. Prezentace projektu lávky Klecánky – Roztoky 

13. Nájemní smlouva na byt č. 1, U Školky 74, Klecany – p. Karel Novák  

 

 
Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se           

 

2. Schvaluje veřejnou výzvu na výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky CVČ 

 

 Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se     

 

3. Bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.2.  

 

4. Schvaluje cenovou nabídku na zajištění inženýrské činnosti pro akci „Přechod u kostela Klecany“ 

  

 Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se     

 

5. Schválila znění a podpis nájemní smlouvy č. 010/2022 s p. Mgr. Štěpánkou Štočkovou, se sídlem    

K Sídlišti 397, 250 67 Klecany na pronájem místnosti v č.p. 52, Klecany.  

 

      Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se     
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6. Schválila znění a podpis smlouvy o výpůjčce se spolkem Pravý Hradec z.s., IČ 22673938, se sídlem 

Do Klecánek 385, 250 67 Klecany na pozemky a budovy v areálu Dolní Kasárna. 

 

Hlasování: 3pro – 0 proti – 1 zdržel se (Pavel Kotrba)    

 

 

7. Schválila znění a podpis nájemní smlouvy č. 011/2022 se společností RZonline s.r.o., IČ 02610183, 

se sídlem Na Vrcholu 2479, 130 00 Praha 3 na pozemek v areálu Dolní Kasárna. 
         

 Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se         

 
           

8. Bere na vědomí žádost pana Michala Gerthofera, bytem Čsl. armády 295, 250 67 Klecany  

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

sítě o uložení kanalizační přípojky o délce cca 20 m do pozemků 366/5 a 654/2, v kat. úz. Klecany 

 

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

služebnosti inženýrské sítě o uložení kanalizační přípojky o délce cca 20 m do pozemků 366/5  

a 654/2, v kat. úz. Klecany s Michalem Gerthoferem, bytem Čsl. armády 295, 250 67 Klecany 

 

Ukládá p. Ing. Rathouzskému připravit smlouvu k podpisu, termín: 4.3.2022 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se         

 

 

9. Schvaluje znění a podpis smlouvy o poskytnutí příspěvku na pořízení hasičské techniky mezi 

městem Klecany a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Klecany, IČO: 68996209 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

10. Bere na vědomí 

• informaci o potřebě uzavření rámcové smlouvy na čištění kanalizace 

• nabídku společnosti SEZAKO Prostějov s.r.o., IČ: 255 79 703, místem podnikání J. B. 

Pecky 4342/14, 796 01 Prostějov na zajištění havarijního i běžného čištění kanalizace 

v Klecanech na základě nevýhradní rámcové smlouvy za cenu 2 400,- Kč bez DPH za 

hodinu práce čistícího vozu 8 a 10 m3a dopravy 35 Kč bez DPH za km, 2 100,- Kč bez 

DPH za hodinu práce čistícího vozu – dodávka a 25 Kč bez DPH za km, a 2 000,- Kč bez 

DPH za hodinu práce kamery a 25 Kč bez DPH za km 

 

Schvaluje znění a podpis nevýhradní rámcové smlouvy na zajištění havarijního i běžného čištění 

kanalizace v Klecanech za cenu 2 400,- Kč bez DPH za hodinu práce čistícího vozu 8 a 10 m3a 

dopravy 35 Kč bez DPH za km, 2 100,- Kč bez DPH za hodinu práce čistícího vozu – dodávka a 25 

Kč bez DPH za km, a 2 000,- Kč bez DPH za hodinu práce kamery a 25 Kč bez DPH za km. 

 

Ukládá panu Ing. Rathouzskému připravit smlouvu k podpisu, termín: 4.3.2022 

    

             Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
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11. Bere na vědomí zprávu paní ředitelky Mgr. Barešové o činnosti ZŠ/MŠ Klecany za první pololetí 

školního roku 2021/2022. 

 

 

12. Bere na vědomí informace o možnosti řešení lávky přes Vltavu spojující Klecánky -Roztoky, 

zpracované panem Ing. arch. MgA. Petr Tej, Ph.D. et Ph.D.  

Ukládá starostovi jednat o záměru s vedením města Roztoky. 

 

13. Schvaluje znění a podpis nájemní smlouvy č. 012/2022 s p. Karlem Novákem, bytem Těškov 89 na 

byt č. 1 v č.p. 974, Klecany  

 

      Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

 

 

 

 

 Ivo Kurhajec                                                                                        Bc. Daniel Dvořák  

místostarosta                                                                   starosta 

 


