
Usnesení č. 29 / 2013 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 7. 10. 2013 
 

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

Medek, Ladislav Němeček 

Zastupitelé: Ing. Jiří Bendl, Ing. Miroslav Filinger, Martin Hora, Ing. Antonín Kučera, Martin 

Lemon, Zdeňka Tomášová, Ing. Jiří Valtera 

Omluveni: Dagmar Valterová 

Hosté: Luboš Ježek 

 

1. Č.j. 3338/2013 žádost pana Quoc Cuong Phama o pronájem nebytových prostor 
č.p. 18 v ulici Do Kaštan (původně drogerie), který by chtěl uvedené prostory 
využívat jako sklad. 

2. Č.j. 3463/2013 vzala na vědomí podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol 
a školských zařízení na KÚ Středočeského kraje, která se týká navýšení kapacity 
mateřské školy ze současných 140 dětí na 175 dětí s účinností od 1. 2. 2013. 

3. Č.j. 3481/2013 schválila cenovou nabídku zahradnictví Lukáš Rajtr výstavby ploch 
na náměstí Třebízského a zafóliování vodoteče od horní nádrže k přítoku za cenu 
ve výši 23.083,- Kč bez DPH. 

4. Projednala návrhy vyhlášek č. 2/2013, č. 3/2013 a návrh tržního řádu č. 1/2013. 
Předá ZMě ke schválení. 

5. Schválila návrh nájemních smluv pro pronájem kójí č.p. 944 s účelem užívaní jako 
garáž. 

6. Dne 17. 9. 2013 se uskutečnilo otevírání obálek veřejné zakázky zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení „Čistý vzduch v Klecanech“ a dne 7. 10. 2013 
proběhlo další jednání komise. Rada schválila na doporučení komise uvedené 
veřejné zakázky výběr nejvhodnější nabídky uchazeče HANES s.r.o., sídlo: 
U Albrechtova vrchu 1157/7, Praha 5, IČ: 26131919 za celkovou cenu zametacího 
vozu ve výši 2.682.600,- Kč bez DPH, s termínem dodání 14 týdnů a rychlostí 
nástupu na záruční servisní zásah 1 pracovní den. 

7. Schválila podpis smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu 
s Pražskou plynárenskou, a.s. na rok 2014. 

Na společném jednání Rady města Klecany a zastupitelů bylo projednáno: 

- průběh postupu prací pro výstavbu na pozemku č. 357/1 v majetku města Klecany 
- průběh stavebních prací projektů realizovaných z dotací – „Cyklostezka Klecany – 

Klecánky přívoz“, „Zateplení a výměna výplní otvorů „Základní škola v Klecanech“, 
„Rekonstrukce MŠ Klecany“, 

- požadavek na odkup pozemků u ČOV Klecany, 
- parkování v blízkosti areálu ZŠ a MŠ Klecany 
- návrh nekoupit  „studnu Klecany“ Povodí Vltavy, s.p.. 

Příští zasedání Rady města se bude konat 14. října 2013. 

 

 

 

    místostarosta starosta  
Ladislav Němeček Ivo Kurhajec  


