Usnesení č. 30 / 2013
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 14. 10. 2013
Přítomni dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří
Medek, Ladislav Němeček
1. Schválila nabídku společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. na zajištění pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění pro
vozidlo Fiat Doblo Cargo za roční pojistné ve výši 7.776,- Kč.
2. Schválila nařízení města Klecany, kterým se vydává tržní řád č. 1/2013. Účelem
tohoto nařízení je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej či
nákup zboží, nabízet nebo poskytovat služby či provozovat jinou činnost mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím.
3. Schválila podpis smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru elektrické
energie se spol. ČEZ Prodej s.r.o. na rok 2014.
4. Schválila žádost ukončení nájmu pana Milana Štěpánka k 30. 9. 2013 z nebytových
prostor v Dolních Kasárnách.
5. Schválila dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č. 25001 B o nájmu části nemovitosti
uzavřenou dne 21. 1. 2000 se společností Vodafone Czech Republic a.s.
6. Č. j. 3583/2013 schválila nabídku autorského a stavebního dozoru na akci „Oprava
místních komunikací ve městě Klecany“ se spol. RAIL-ROAD DESIGN – dopravní
stavby Ing. Jiří Kulič v hodinové sazbě 420,- Kč/hod.
7. Schválila nabídku spol. RAIL-ROAD-DESIGN na vyhotovení projektové
dokumentace pro provedení stavby ul. Dlouhá za cenu ve výši 13.500,- Kč.
8. Č. j. 3574/2013 vzala na vědomí nabídku spol. KD ADVISORY, s.r.o. na možnost
podání dotace ne rekonstrukci a modernizaci místních komunikací.
9. Č. j. 3515/2013 projednala nabídku Stavitelství DE a.s. k odkupu kancelářské
budovy, oplocení a sloupového jeřábu v areálu Dolních Kasáren.
10. Č. j. 3502/2013 schválila žádost ZUŠ Klecany k nákupu 2 ks pianina v celkové
hodnotě 220.000,- Kč. Pianina budou hrazena z investičního fondu ZUŠ Klecany.
11. Č. j. 3338/2013 p. Quoc Cuong Phama zrušil svoji žádost o pronájem nebytových
prostor č. p. 18 v ulici Do Kaštan (původně drogerie).
12. Schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2013/07 se spol. Sládek Group a.s.
k projektu „ Zateplení a výměna výplní otvorů v ZŠ Klecany“. Jedná se o dodatečné
práce ve výši 83.133,- Kč.
13. Schválila navýšení ceny za výsadbu rostlinného materiálu se spol. Zahradnictví
Lukáš Rajtr č. j. 3481/2013 o částku 5.000,- Kč.
Příští zasedání Rady města se bude konat 23. října 2013.
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