
Usnesení č. 24 / 2013 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 2. 9. 2013 
 

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

Němeček 

Omluveni: Daniel Dvořák 

 

1. Č.j. 2878/2013 vzala na vědomí protokol Krajského úřadu Středočeského kraje 
o provedené kontrole v době od 26. 8. 2013 do 28. 8. 2013 na Stavebním úřadu 
Klecany.  

2. V době pořádání Slavností pravého a levého břehu dne 14. 9. 2013 od 13 hodin 
nebude přívoz Klecánky pro veřejnost v provozu. 

3. Č.j. 2945/2013 schválila nabídku společnosti Čechák & spol. s r.o. na provedení 
projektové dokumentace pro provedení stavby pro projekt park Třebízského, park 
U fary, park Pod kostelem za cenu ve výši 91.423,- Kč bez DPH. Náklad je 
uznatelným výdajem dotace SFŽP. 

4. Č.j. 2937/2013 schválila provedení veřejné hudební produkce dne 13. 9. 2013 od 
18:00 hodin do 22:00 hodin ve vnitřních prostorách restaurace U veselé pípy, Čsl. 
armády 700, Klecany. 

5. Schválila podpis dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2012/04 se společností Sládek 
Group, a.s. pro projekt „Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech – II. 
etapa“, kde se úpravou provedených prací zvyšuje cena díla o 14.155,- Kč bez 
DPH. 

6. Č.j. 2918/2013 vzala na vědomí informaci o stavu prací na projektu „Zateplení a 
výměna výplní otvorů „Základní škola v Klecanech“.  

7. Č.j. 2919/2013 vzala na vědomí informaci starosty obce Líbeznice o přípravě 
výstavby bypassu kruhové křižovatky MUK Zdiby, která proběhne v době od září 
listopadu 2013. 

8. Č.j. 2916/2013 neschválila žádost Milana Kunky - provozovatele restaurace 
U Mlsnýho bejka o prominutí z nájemného z pozemku parc. č. 1023 v k.ú. Klecany, 
který je pronajímán Jaroslavu Kunkovi. 

9. Č.j. 2909/2013 vzala na vědomí oznámení o společném jednání návrhu úpravy 
územního plánu Sedlec, které se uskuteční v pondělí 17. 9. 2013 v 10:00 hodin 
na Městském úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, pracoviště Praha 1, 
odbor územního rozvoje a památkové péče. 

 

 

 

 

 

                      radní  místostarosta  
                 Ing. Kristýna Holubová                                         Ladislav Němeček    


