Usnesení č. 25 / 2013
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 11. 9. 2013
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav
Němeček
Omluveni: Daniel Dvořák
1. Schválila program a termín jednání ZMě Klecany ve čtvrtek 10.10. 2013 od 18.15
hodin .
2. Schválila výpověď z nájmu pozemku pod garážemi na Sídlišti z důvodu řešení
přístupových cest a chodníků do ZŠ a MŠ, ZUŠ a sportoviště na pozemku města.
3. Revokuje usnesení RM č. 8/ 2013, bod 5) v první větě s tím, že se usnesení ruší
v plném rozsahu. (Č.j. 983/2013 schválila podpis mandátní smlouvy se společností
AAA zakázky s.r.o., která zajistí přípravu a průběh výběrového řízení na dodavatele
veřejné zakázky „Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních,
velkoobjemových a nebezpečných odpadů v Klecanech“ dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění za cenu ve výši 45.000,- Kč bez DPH).
4. Schválila podpis mandátní smlouvy s CPS consulting, s.r.o.,Tusarova 1152/36, 170
00 Praha 7, zastoupené JUDr. Zdenkem Pokorným, který zajistí přípravu a průběh
výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sběru, přepravy a
odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v Klecanech“
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění za cenu ve
výši 40.000,- Kč bez DPH.
5. Schválila podpis kupní smlouvy mezi Městem Klecany a společností Lumír Zezulka
– ZEKA, Jasmínová č. 876, Slavičín, 763 21 na nákup cisternové automobilové
stříkačky LIAZ 101 CAS 25 a objednávku na provedení oprav vozu v celkové výši
1.620.257,- Kč včetně DPH dle schváleného rozpočtu města § 5512, položka 5137.
6. Schválila podání žádosti o příspěvek od Letiště Praha a.s. z programu „Dobré
sousedství“ na financování požární ochrany ( nákup cisternové automobilové
stříkačky LIAZ 101 CAS 25 ).
7. Č.j. 2994/2013 schválila cenovou nabídku a podpis smlouvy se společností ASBL
spol. s r.o. na provedení projektové dokumentace pro projekt zateplení, výměny
výplní fasád a zateplení a výměny střešního pláště dvou pavilonů MŠ Klecany za
cenu ve výši 89.250,- Kč bez DPH.
8. Dle upozornění ROP NUTS II Střední Čechy ukončuje platnost smluv o provedení
TDI a BOZP a poskytování poradenských služeb projektů „Rekonstrukce MŠ
Klecany“ se společností TENDO s.r.o. a p. Pavlem Košem. Na dané činnosti budou
dle objednávek podepsány nové smlouvy tak, aby prostředky byly uznatelným
nákladem dotace.
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