
Usnesení č. 30 / 2012 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 10. 2012 
 

Přítomni dle prezenční listiny: Ladislav Němeček, Ivo Kurhajec, Daniel Dvořák, 

Ing. Kristýna Holubová 

Omluven: Jiří Medek 

 

1. Č.j. 2967/2012, 2970/2012 schválila provedení víceprací projektu „Revitalizace 

náměstí V. B. Třebízského v Klecanech“, které představují výměnu zámkové dlažby 

pro nevidomé dle vyjádření NIPI a rozšíření rabátek naproti úřadu úřadu a ochranné 

oplocení pomníku. Navýšení je celkově ve výši 99.307,- Kč bez DPH. 

2. Č.j. 2661/2012, 2662/2012, 2964/2012 schválila méněpráce projektu „Revitalizace 

náměstí V. B. Třebízského v Klecanech“, které představují zachování chodníku 

před č.p. 424, zrušení chodníku u č.p. 65, změnu umístění přechodu, zachování 

chodníku před č.p. 250, zachování stromu v chodníku u č.p. 53. Snížení je celkově 

ve výši 82.523,- Kč bez DPH. 

3. Projednala návrh pana Šťovíčka na změnu umístění kontejnerového stání pro 

tříděný odpad v oblasti Boleslavky na parcelu č. 202/15. Bude se tímto návrhem 

dále zabývat. 

4. Č.j. 3046/2012 neschválila nabídku společnosti IMPOMAT s.r.o. na dodávku 

a montáž výsuvného rozvaděče v ceně 75.645,- Kč bez DPH pro projekt 

rekonstrukce náměstí. 

5. Č.j. 3039/2012 projednala žádost Veolia Voda  o vyjádření ke kanalizační a 

vodovodní přípojce na parc. č. 515 v k.ú. Klecany. 

6. Schválila podpisy nových nájemních smluv na bytové jednotky v domě 

s pečovatelskou službou č. 023/2021 s panem Mráčkem Milanem, č. 024/2012 

s paní Trnkovou Vlastou, č. 026/2012 s paní Pokornou Helenou, č. 027/2012 

s panem Šťastným Josefem, č. 028/2012 s paní Hejzlovou Marií, č. 029/2012 

s Mgr. Koktanovou Jiřinou, č. 030/2012 s paní Novákovou Miluší, č. 031/2012 

s paní Nejedlou Marií. 

7. Schválila přihlášení do programu Dobré sousedství pro rok 2012, Letiště Praha pro 

účely školství - tělovýchovné a sportovní. 

8. Schválila podpis mandátní smlouvy s firmou AAA zakázky s.r.o. na průběh a 

přípravu veřejné zakázky – dodávka přetlakové haly ve výši 35.000,- Kč. 

 

Příští zasedání Rady města se bude konat 10. října 2012. 

 

 

 

       místostarosta starosta 
  Ladislav Němeček Ivo Kurhajec   


