
Usnesení č. 10 / 2012 
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 26. 3. 2012 

 

Přítomni dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Ladislav Němeček, Ing. Kristýna Holubová, Jiří 

Medek 

Omluven: Daniel Dvořák 

Hosté: Ing. Vladislav Vich 

 

1. Schválila program a termín jednání ZMě Klecany na čtvrtek 5. 4. 2012 od 18.15 

hodin v zasedací místnosti městského úřadu. 

2. Projednala s Ing. Vladislavem Vichem požadavky města z podnětu veřejného zájmu 

na pořízení změny Územního plánu (pozemek p. č. 357/1-Vinice, pozemek p. č. 

202/1-RD V Remízkách), dle § 46, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. – Stavební 

zákon. Ing. Vich seznámil členy RM s procesem pořízení změny a připraví podklady 

pro jednání ZMě. 

3. Č. j. 623/12 schválila vícepráce k projektu Víceúčelový sportovní areál Klecany na 

odtěžení zeminy včetně drenáže ve výši 81.788,- Kč bez DPH. 

4. Č. j. 631/12 vzala na vědomí Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci 

Operačního programu Životního prostředí ze dne 13. 3. 2012 k projektu „Čistý 

vzduch v Klecanech“, prioritní osa 2 – zlepšení kvality ovzduší a omezování emisí, 

26. výzva OPŽP, č. projektu: CZ.1.02/2.1.00/11.13313 a přidělení akceptačního 

čísla: 12106272 nutného pro další kontakt se SFŽP ČR. 

5. Č. j. 633/12 schválila nabídku spol. ALFEZA s.r.o. na schodiště a dvoukřídlou 

branku s nadpražím a pevným dílem pro budovu ZUŠ za cenu 66.250,- Kč bez 

DPH. Provedené úpravy budou sloužit k požadovanému oddělení vstupu do areálu 

ZŠ v odpoledních a večerních hodinách z prostoru sportoviště a ZUŠ. 

6. Schválila členy učitelského sboru a hospodářské správy, kterým bude u příležitosti 

„Dne učitelů“ 28. 3. 2012 udělena plaketa J. A. Komenského za aktivní práci ve 

školství. 

7. Dle provedené poptávky na zhotovení dřevěných konstrukcí „palub“ před buňkami 

přívozu v Klecánkách schválila jako nejlevnější nabídku společnosti Truhlářství 

Busch. 

8. Č.j. 531/2012, 692/2012 a 698/2012 schválila podpisy smluv o partnerství s obcemi 

Olbramovice a Senohraby a občanským sdružením Pravý Hradec. Jedná se 

o partnerské smlouvy k projektu „Rekonstrukce MŠ Klecany“ jako příloh k žádosti 

o dotaci, která se opětovně podává v letošním roce. 

9. Schválila zveřejnění výběrových řízení na opravy silnic a výměnu topného kanálu 

v ZŠ Klecany. 

 
Příští zasedání Rady města se bude konat 2. dubna 2012. 

 

 

    místostarosta    starosta 
Ladislav Němeček Ivo Kurhajec 


