Usnesení č. 22/2022
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 6.6. 2022 od 16:00
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Pavel Kotrba, Ivo Kurhajec
Omluven: Mgr. Roman Binder
Program zasedání:
1. Schválení programu
2. Účetní uzávěrka 2021 – ZŠ/MŠ Klecany
3. Účetní uzávěrka 2021 – ZUŠ Klecany
4. Nohejbalové hřiště – cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace a položkového
rozpočtu společnosti ASLB, s.r.o.
5. Nohejbalové hřiště – cenová nabídka společnosti MA projekt, s.r.o. na zpracování
poptávkového řízení
6. Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky – cenová nabídka se společností MA
projekt, s.r.o.
7. Budoucí věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě – Martin Dluhoš, p.č. 343/5, Klecany
8. Domovní řád DPS Klecany - úprava
9. Pravidla pro podávání a vyřizování žádostí o nájem bytů v DPS Klecany
10. Návrh odměn pro pracovnice školní jídelny Klecany
11. Zrušení výpovědi nájmu v Dolních Kasárnách - Czech Food Trading, s.r.o.
12. Rekolaudace vodovodní přípojky v ulici Topolová - Fotorobot na vodovodní řad
Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

2. Vzala na vědomí účetní uzávěrku ZŠ/MŠ Klecany za rok 2021 a předává ji FV ke kontrole.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
3. Vzala na vědomí účetní uzávěrku ZUŠ Klecany za rok 2021 a předává ji FV ke kontrole.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0zdržel se
4. Schválila cenovou nabídku společnosti ASLB spol. s r.o. se sídlem: Fikerova 2157/1, 143
00 Praha 4, IČ: 24122025 na zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu s
výkazem výměr pro akci „Nohejbalové/volejbalové hřiště - Sportovní areál Klecany“ za
cenu ve výši 43.500,- Kč bez DPH.
Hlasování: 3 pro – 0 proti – 1 zdržel se (Pavel Kotrba)
5. Schválila cenovou nabídku společnosti MA projekt, spol. s r.o. se sídlem:
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Patočkova 1638/67, 169 00 Praha 6, IČ: 28436318 na zpracování poptávkového řízení na
3 společnosti pro akci „Nohejbalové hřiště/volejbalové – Sportovní areál Klecany“ za cenu
ve výši 15.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: 3 pro – 0 proti – 1 zdržel se (Pavel Kotrba)

6. Schválila cenovou nabídku a podpis příkazní smlouvy se společností MA projekt, spol. s
r.o. se sídlem: Patočkova 1638/67, 169 00 Praha 6, IČ:
28436318 na zpracování otevřeného zadávacího řízení akce
„JSDH_V1_2022-00040 – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky – Město
Klecany“ za cenu ve výši 35.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: 3 pro – 0 proti – 1 zdržel se (Pavel Kotrba)
7. Bere na vědomí žádost pana Martina Dluhoše bytem Křivenická 428/46, Praha 8 o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na
pozemku parc. č. 343/5, v kat. úz. Klecany za účelem uložení kanalizační přípojky v délce
cca 3,6 bm, vodovodní přípojky v délce cca 13,6 bm a plynové přípojky v délce cca 6,8 bm
k rodinnému domu.
Schvaluje:
•

uložení kanalizační přípojky v délce cca 3,6 bm, vodovodní přípojky v délce cca
13,6 bm a plynové přípojky v délce cca 6,8 bm do pozemku parc. č. 343/5, v kat. úz.
Klecany

•

znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrských sítí na pozemku parc. č. 343/5, v kat. úz. Klecany s panem Martinem
Dluhošem bytem Křivenická 428/46, Praha 8

Ukládá panu Ing. Rathouskému připravit smlouvu k podpisu.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
8. Schválila znění domovního řádu domu s pečovatelskou službou v Klecanech.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
9. Schválila pravidla pro podávání a vyřizování žádostí o nájem bytů v domě s pečovatelskou
službou – nájem bytu zvláštního určení v Klecanech.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
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10. Schválila finanční odměnu pracovníkům jídelny ZŠ z důvodu zvýšeného zatížení –
stravování dětí z Ukrajiny. Odměna bude vyplacena z transparentního účtu.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

11. Schválila zrušení výpovědi z nájmu a uzavření dohody o neukončení nájemní smlouvy se
společností Czech Food Trading, s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141, Žižkov (Praha 3), 130
00 Praha, IČO: 28038002 z důvodu uhrazení dlužného nájemného v plné výši.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
12. Bere na vědomí:
a) informaci o potřebě provedení prací potřebných pro rekolaudaci vodovodní přípojky
v ul. Topolová na vodovodní řad z důvodu přípravy na budování vodovodního řadu
v ul. Luční
b) nabídku pana Daniela Setunského, IČ: 125 84 002, místem podnikání U smaltovny
1381/26, 170 00 Praha 7 na provedení prací potřebných pro rekolaudaci vodovodní
přípojky v ul. Topolová na vodovodní řad za cenu 414 291,- Kč bez DPH
Schvaluje objednání prací potřebných pro rekolaudaci vodovodní přípojky v ul. Topolová
na vodovodní řad u pana Daniela Setunského, IČ: 125 84 002, místem podnikání U
smaltovny 1381/26, 170 00 Praha 7 za cenu 414 291,- Kč bez DPH
Ukládá panu Ing. Rathouzskému připravit objednávku k podpisu. Termín: 10.6.2022
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Bc. Daniel Dvořák
starosta

Ivo Kurhajec
místostarosta
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