
Usnesení č. 35 / 2012 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 24. 10. 2012 
 

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

Medek 

Omluven: Ladislav Němeček 

 

1. Č.j. 3070/2012, 3161/2012 a 3265/2012 schválila provedení víceprací projektu 

„Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech“, které představují umístění 

vánočního stromu a zábrany u požeráku dolní nádrže, zbudování chodníku u domu 

č.p. 32, nátěr betonových patek altánu a opravu schodiště u č.p. 157 ve výši 

69.266,- Kč bez DPH.  

2. Schválila podpis dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2012/03 se společností SLÁDEK 

GROUP, a.s., který se týká provedení schválených víceprací projektu „Revitalizace 

náměstí V. B. Třebízského v Klecanech“. 

3. Č.j. 3192/2012 projednala žádost PhDr. Nadi Profantové, CSc. o finanční příspěvek 

ve výši 60.000,- Kč až 70.000,- Kč na vydání knihy „Klecany v pravěku a raném 

středověku“ a příspěvek ve výši 55.000,- Kč na doplňkový archeologický výzkum 

v Klecanech v roce 2013. Předá ZMě ke schválení v rámci rozpočtu pro rok 2013. 

4. Č.j. 3229/2012 vzala na vědomí oznámení obce Zdiby o zahájení projednávání 

změny č. 1 územního plánu Zdiby. 

5. Č.j. 3238/2012 vzala na vědomí  oznámení obce Vodochody o vystavení návrhu 

změny č. 5 územního plánu obce Vodochody.  

6. Č.j. 3256/2012 schválila žádost společnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o. o udělení 

souhlasu s užitím znaku města Klecany pro vytvoření sběratelské kolekce „Erby 

měst a obcí České republiky“ na předmětech „button“ (kovové placky se 

špendlíkem). 

7. Č.j. 3262/2012 schválila nabídku společnosti DECRO BZENEC, spol. s r.o. na 

zbudování zádveří v pavilonu D ve výši 46.043,40 Kč včetně DPH. 

8. Č.j. 3263/2012 neschválila žádost Domova sv. Josefa Diecézní charity Hradec 

Králové o příspěvek na činnost, jelikož přispívá na činnost místní Farní charity 

Neratovice. 

 

 

Příští zasedání Rady města se bude konat 29. října 2012. 

 

 

 

       radní  starosta 
Ing. Kristýna Holubová Ivo Kurhajec   


