
Usnesení č. 32 / 2012 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 15. 10. 2012 
 

Přítomni dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Daniel Dvořák, Ing. Kristýna Holubová, Jiří 

Medek 

Omluven: Ladislav Němeček  

Hosté: Ing. Jan Mojžíš, Dagmar Horová 

 

1. Č. j. 2882/2012 schválila podpis budoucí smlouvy o věcném břemeni na pozemku 

p. č. 642 v k. ú. Klecany s Tomášem Hájkem a Miroslavem Kulíkem pro zřízení 

vodovodní přípojky pro dům č. 64 na pozemku par. č. st. 105/1. 

2. Č. j. 3101/2012 projednala stížnost paní Šárky Srbové o zajištění klidu v nočních 

hodinách na náměstí Třebízského, kde dochází k opakovanému rušení obyvatel 

kvůli provozu nočního klubu Tygr. Pověřila starostu jednáním o změně otevírací 

doby. 

3. Č. j. 3134/2012 schválila účast pana Ing. Jana Mojžíše na školení k přípravě 

a ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou pro správní činnost při územním 

rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Částka za 

účast na povinném školení je ve výši 27.920,- Kč s DPH. 

4. Č. j. 3147/2012 schválila žádost TJ Sokol Klecany o finanční příspěvek na 

dofinancování podzimní části sezóny 2012/2013  ve výši 90.000,- Kč, které 

v minulosti poskytovalo ČSTV nebo OFS přerozdělením z loterijních organizací. Po 

skončení účetního období bude předluženo vyúčtování TJ Sokol Klecany. 

5. Č. j. 3162/2012 schválila provedení víceprací projektu „Revitalizace náměstí V. B. 

Třebízského v Klecanech“, které představují výměnu svítidel veřejného osvětlení. 

Navýšení je celkově ve výši 82.370,- Kč,- Kč bez DPH. 

6. Schválila prodloužení stávající smlouvy se společností A.S. A. a.s. na svoz 

tříděného a netříděného odpadu o 6 měsíců do 30. 6. 2013 tak, aby bylo možné 

uskutečnit řádné nadlimitní výběrové řízení na nového dodavatele jako 

multikriteriální (zohlednění kvality služeb, dostupnosti, poskytnutí bonusů apod.). 

7. Schválila termín jednání zastupitelstva města Klecany na 1. 11. 2012 od 18:15 

hodin. 

 

 

Příští zasedání Rady města se bude konat 17. října 2012. 

 

 

 

       radní  starosta 
Ing. Kristýna Holubová Ivo Kurhajec   


