
Usnesení č. 38 / 2013 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 13. 12. 2013 

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

Němeček 

Omluven: Daniel Dvořák 

1. Schválila podpis kupní smlouvy č. 13-20-0387-0 k zakázce malého rozsahu 
„Rekonstrukce MŠ Klecany – herní prvky“ se spol. Tomovy parky s.r.o., 
Radvánovice 11, 511 01 Karlovice. 

2. Č.j. 4370/2013 neschválila ukončení nájemní smlouvy k zahrádce na pozemku 
par.č. 357/1 s MUDr. Janou Lágnerovou. P.Lágnerová požadovala ukončení 
nájemní smlouvy k datu 31 12. 2013 s termínem vyklizení do 30.6.2014. Ukončení 
nájemní smlouvy je možné po vyklizení zahrádky. 

3. Dne 11. 12. 2013 se uskutečnilo otevírání obálek veřejné zakázky zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení „Realizace energetických úspor v areálu 
Mateřské školy v Klecanech“ a dne 13. 12. 2013 proběhlo další jednání komise. 
Rada  schválila na doporučení komise uvedené veřejné zakázky výběr nejvhodnější 
nabídky uchazeče Zlínské stavby a.s., odštěpný závod Újezd, sídlo:K Majáku 5001,  
761 23 Zlín,  IČ: 25317300 s nabídkovou cenou ve výši 4.121.503,- Kč bez DPH. 

4. Dne 11. 12. 2013 se uskutečnilo otevírání obálek veřejné zakázky zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení „Realizace energetických úspor na objektu 
městské ubytovny v Klecanech“ a dne 13. 12. 2013 proběhlo další jednání komise. 
Rada  schválila na doporučení komise uvedené veřejné zakázky výběr nejvhodnější 
nabídky uchazeče Zlínské stavby a.s., odštěpný závod Újezd, sídlo:K Majáku 5001,  
761 23 Zlín,  IČ: 25317300 s nabídkovou cenou ve výši 2.140.564,- Kč bez DPH. 

5. Č.j. 4357/2013 schválila podpis mandátní smlouvy se společností AAA zakázky 
s.r.o. na zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky na dodávky a služby projektu 
„Revitalizace významných veřejných parků ve městě Klecany“ za cenu ve výši 
35.000,- Kč bez DPH. 

6. Č.j. 4342/2013 schválila podpis dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce 
OPŽP č. 12114713 se Státním fondem životního prostředí České republiky 
k projektu Zateplení a výměna výplní otvorů „Základní škola v Klecanech“. 

7. Č.j. 4376/2013 schválila cenovou nabídku na provádění TDI pro stavbu 
„Rekonstrukce MŠ Klecany“ se spol. Tendo, s.r.o.. Generála Píky 430/26, Praha 6 
za cenu ve výši 82.500,- Kč bez DPH. 

8. Schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. 
Oresta s.r.o., se sídlem U Třešňovky 2, Praha 8, na část pozemku par. č. 626/38 na 
provedení inženýrských sítí. 

9. Schválila uzavření Městského, Stavebního a Matričního úřadu Klecany ve dnech 
23., 27. a 31. prosince 2013. 

Příští zasedání Rady města se bude konat 6. ledna 2014. 

 

      radní místostarosta 
  Ing. Kristýna Holubová Ladislav Němeček 


