Usnesení č. 7 / 2012
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 5. 3. 2012

Přítomni dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Ladislav Němeček, Ing. Kristýna Holubová, Jiří
Medek, Daniel Dvořák
Hosté: Luboš Ježek, Hana Janišová, Ivana Klímová
1. Č.j. 477/2012 schválila návrhy kalkulace a podmínek smluvního ujednání p. Ježka,
jako podklad pro jednání s nájemci v areálu Dolních kasáren (nájemní smlouva
Woodcote – stavebniny, nájemní smlouva Bach – truhlárna).
2. Č.j. 372/2012 schválila nabídku společnosti GRP geodézie a projekce na zbudování
kruhového objezdu na křižovatce II/608 a III/0083 - geodetické zaměření, projekt
dopravního značení na II/0083 a III/24219 a projekt kruhového objezdu pro
dokumentaci k územnímu řízení v celkové výši 26.500,- Kč jako podklad pro další
jednání na KÚ SK.
3. Č.j. 421/2012 schválila
podpis
mandátní
smlouvy
s mandatářem
AAA
zakázky s.r.o., zastoupeným Mgr. Šárkou Hájkovou na zajištění průběhu podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce projektu „Revitalizace náměstí V.B. Třebízského
v Klecanech“ ve výši 30.000,- Kč bez DPH.
4. Č.j. 50/2012 a č.j. 214/2012 projednala žádost zástupkyň Pražského spolku
ochránců zvířat o pronájmu prostor v Dolních Kasárnách. Zástupci rady města
navštíví stávající prostory v Praze 9 – Jahodnici.
5. Schválila provedení dřevěné terasy u přívozu dle návrhu ing. arch. Dlabala a vyzve
společnosti k podání nabídek.
6. Schválila opětovné zveřejnění výzvy k předkládání nabídek na stavební práce
u záměru „Nástavba domu č.p. 349 v k.ú. Klecany k realizaci půdní nástavby
a revitalizaci domu“.
7. Projednala požadavek rady města, který bude vznesen na OP Zdiby dle smlouvy
mezi OP Zdiby a Městem Klecany. Jedná se možnost zřízení stálé služby policie
v nočních hodinách ze soboty na neděli. Účelem je zajištění nočního klidu
a veřejného pořádku po skončení otevírací doby restaurací a diskoték v Klecanech.

Příští zasedání Rady města se bude konat 19. března 2012

místostarosta
Ladislav Němeček

starosta
Ivo Kurhajec

