Usnesení č. 21 / 2014
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 23. 6. 2014
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Ladislav Němeček,
Ing. Jiří Bendl, Jiří Medek

1) Č.j. 1175/2013 schválila dodatek č. 2 k mandátní smlouvě č. 2013-002-SODMAN
na technický dozor investora mezi městem Klecany a Janem
Suchomelem na projekt „Cyklostezka Klecany-Klecánky přívoz“ za cenu ve výši
15.250,- Kč až 15.750,- Kč za měsíc, max. navýšení 18.900,- Kč.
2) Č.j. 2366/2014 schválila cenovou nabídku č. N147488 spol. Zlínské stavby,
a.s.,Újezd 390, 763 25 Újezd na pořízení vchodových dveří do mateřské školy
za cenu ve výši 26.535,- Kč.
3) Č.j. 2373/2014 bere na vědomí „ ROZHODNUTÍ č. 111“ Městského úřadu
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, který povoluje zvláštní užívání včetně
uzavírky a objízdné trasy silnice č. III/0083 ( ul. Topolová) v k.ú. Klecany.
Uzavírka je z důvodu provádění stavebních prací při realizaci výstavby dešťové
a splaškové kanalizace pro stavbu „NÚDZ – Mezinárodní centrum klinického
výzkumu v psychiatrii“ v k.ú. Klecany v termínu 30.6.2014 – 20.8.2014.
Objízdná trasa bude vedena ulicemi V Honech a v Čs. Armády.
4) Schválila odměnu ředitelce ZUŠ Bc. Daně Snížkové. Odměna bude hrazena ze
mzdových prostředků ZUŠ.
5) Č.j. 2384/2014 bere na vědomí sdělení ředitele ZŠ a MŠ Mgr. Vladimíra Laciny
o organizaci školy v letních prázdninách. Mateřská škola a školní jídelna jsou
v provozu od 30.6.2014 do 25.7.2014.
6) 2390/2014 vzala na vědomí zápis z jednání Školské rady ze dne 1.4.2014
Program jednání: 1) podnět od rodičů – dveře v MŠ,
2) vývoj rozpočtu školy
3) problematika kapacity školy
4) jídelna
7) Schválila přijetí Ing. Pavla Vrány na pozici zahradníka města Klecany v souladu
s protokolem Výběrového řízení na pozici zahradník – zahradnice ze dne 18.6.
2014.
8) Byla seznámena zástupci firmy FTV Cerhovice s.r.o. s využitím bývalého
vojenského areálu Horní Kasárna a s požadavkem na změnu etapizace
územního plánu města Klecan. Předá komisi stavební a životního prostředí a
Zastupitelstvu města Klecany.

Příští zasedání Rady města se bude konat 30. června 2014

Ladislav Němeček

Ivo Kurhajec

