
Usnesení č. 35 / 2013 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 25. 11. 2013 
 

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

Němeček 

Omluven: Daniel Dvořák 

 

1. Č.j. 4088/2013 vzala na vědomí zápis z jednání Školské rady ze dne 8. 10. 2013. 

2. Schválila cenovou nabídku společnosti ALFA TELECOM s.r.o. o umístění kamer 
v areálu Dolní kasárna za cenu ve výši 94.400,- Kč bez DPH. V souvislosti 
s nabídkou schválila podpis smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb. 

3. Projednala návrh dohody o narovnání mezi městem Klecany a společností 
Vyslystav s.r.o. pro projekt „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“. Konečné 
znění dohody bude dořešeno se společností Vyslystav s.r.o. 

4. Schválila rozpočtové opatření č. 9 na rok 2013. 

5. Č.j. 4151/2013 schválila cenovou nabídku a objednávku pana Milana Pilnáčka  
na provedení prací dodávky a montáže SDK podhledu Gkf 15 mm – 192 m2 
v objektu č.p. 956 Dolní Kasárna za cenu ve výši 76.800,- Kč bez DPH. 

6. Č.j. 4150/2013 schválila nabídku společnosti Marten s.r.o. na tisk 300 ks 
kalendáříčků pro rok 2014 ve výši 744,- Kč bez DPH. 

7. Schválila podpis objednávky č. 28/2013 – PP se společností Čechák a spol. s r.o. 
na provedení projektové dokumentace pro projekt Tělocvičny ZŠ za cenu ve výši 
28.500,- Kč bez DPH. 

8. Schválila podpis mandátní smlouvy se společností Čechák a spol. s r.o. 
na zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Realizace úsporných opatření 
v objektech Základní umělecké školy a tělocvičny Základní školy v Klecanech“ 
za cenu ve výši 30.000,- Kč bez DPH. 

9. Č.j. 4106/2013 schválila podpis mandátní smlouvy se společností AAA zakázky 
s.r.o. na zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky na stavební práce projektu 
„Realizace energetických úspor v areálu „Mateřské školy v Klecanech“ za cenu 
ve výši 35.000,- Kč bez DPH. 

10. Vzala na vědomí zprávu o provedených opatřeních Povodně 2013 a zprávu 
o bezpečnostní situaci v územním obvodu OOP Odolena za rok 2012 Krajského 
ředitelství policie Středočeského kraje, územního odboru Praha venkov – Východ, 
vedoucího OOP Odolena Voda. 

11. Vzala na vědomí zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na územní města Klecany 
za říjen 2013. 

 

Příští zasedání Rady města se bude konat 2. prosince 2013. 

 

 

       místostarosta starosta 
  Ladislav Němeček Ivo Kurhajec 


