Usnesení č. 17 / 2014
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 26. 5. 2014
Přítomni dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jiří Medek, Ing. Kristýna
Holubová, Ing. Jiří Bendl
Hosté: Jiří Kruťa, Daniel Dvořák, Miroslav Bobčík, Martin Lemon
1) Vzala na vědomí svolání Řádné valné hromady Svazku měst a obcí VKM dne 12.
června 2014 od 14. hodin v Kralupech n. Vlt.
2) Projednala se zástupci TJ Sokol Klecany výši potřebných ročních finančních
prostředků na udržení oddílu kopané v kategorii A v krajském přeboru.
3) Projednala nabídku se zástupcem spol. Nákupní společnost s.r.o. o možnostech
portálu, který zveřejňuje elektronické aukce na služby a dodávky elek. energie a
zemního plynu.
4) Č.j. 2039/2014 neschválila žádost Českého kynologického svazu ZKO Klecany –
Kasárna o umístění kamery k zabezpečení pronajatého pozemku.
5) Projednala s p. Lemonem možnosti údržby zeleně na náměstí V.B. Třebízského.
Městský úřad vyhlásí výběrové řízení na obsazení pozice zahradník, zahradnice.
6) Vzala na vědomí havarijní stav kanalizace v ul. Do Klecánek pod křižovatkou s ul. 1.
Máje. Oprava bude zahájena 28. května 2014 a bude prováděna firmou Středočeské
vodárny a.s.
7) Vzala na vědomí reklamace vad díla projektu „Rekonstrukce MŠ Klecany“ adresované
společností EMV s.r.o. a požaduje okamžitý nástup na opravu a odstranění vad.
8) Č.j. 2007/2014 vzala na vědomí provedení vodoprávního dozoru Českou obchodní
inspekcí životního prostředí na ČOV Klecany. V rámci dozoru bude provedena
kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č. 254/2001 Sb. a povinností
uložených vodoprávním úřadem. Kontrola bude provedena dne 12. 6. 2014.
9) Č.j. 2041/2014 schválila provedení monitoringu projektu „Realizace energetických
úspor na objektu Městské ubytovny“ za cenu ve výši 75.000,- Kč bez DPH od
společnosti Čechák a spol. s.r.o.
10) Č.j. 2040/2014 schválila provedení monitoringu projektu „Realizace energetických
úspor v areálu Mateřské školy“ za cenu ve výši 75.000,- Kč bez DPH od společnosti
Čechák a spol. s.r.o.
11) Projednala nabídku od spol. ASLB spol. s r.o. na projektovou a inženýrskou činnost
„Úprava komunikací a přístupů do ZŠ a MŠ Klecany“ za cenu 378.400,- Kč bez DPH.
Předá stavební komisi a Zastupitelstvu města.
12) Č.j. 2027/2014 vzala na vědomí žádost MUDr. Kláry Bláhové a p. Dany Kopčové o
pronájem nebytových prostor v č.p. 54 na náměstí Třebízského.
13) Schválila žádost p. Vorla o umístění 5 ks karavanů v areálu Dolní Kasárna v období
jednoho víkendu.
Příští zasedání Rady města se bude konat 2. června 2014
místostarosta
Ladislav Němeček

starosta
Ivo Kurhajec

