
Usnesení č. 23 / 2014 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 23. 7. 2014 
 

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

Omluveni: Ladislav Němeček, Jiří Medek 

 
1) Dne 21. 7. 2014 se uskutečnilo otevírání obálek veřejné zakázky malého 

rozsahu „Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní Kasárna“. Rada schválila 
na doporučení komise uvedené veřejné zakázky výběr nejvhodnější nabídky 
uchazeče IMPERCOMM, spol. s r.o., Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, 
IČ: 49446479 za cenu ve výši 3.431.944,68 Kč bez DPH.  

2) Č.j. 2894/2014 vzala na vědomí vyjádření Ministerstva životního prostředí 

k podané námitce proti oznámení o udělení korekce akce „Realizace 

energetických úspor v areálu Mateřské školy v Klecanech“, ve kterém je 

uvedeno, že MŽP neakceptuje námitku Města Klecany k zrušení či snížení 

korekce ve výši 25 % částky dotace. Předá právnímu zástupci města a zváží 

další možné kroky. 

3) Č.j. 2897/2014 vzala na vědomí vyjádření advokáta JUDr. Radomila Ondrucha 

zastupujícího společnost EMV s.r.o. k požadavku na uhrazení pohledávky 

projektu „Rekonstrukce MŠ Klecany“ a „Ostatní práce v MŠ Klecany“ a předá 

právnímu zástupci města.  

4) Schválila cenovou nabídku společnosti Zlínské stavby, a.s. na dodávku 

a montáž hromosvodů do MŠ za cenu ve výši 97.579,43 Kč bez DPH. 

5) Rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce 

vzduchotechniky ve školní kuchyni“. Zadavatel neobdržel žádnou nabídku, proto 

je nucen toto řízení zrušit dle § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. 

6) S ohledem na havarijní stav vzduchotechniky ve školní kuchyni, kde hrozí únik 

spalin do prostoru kuchyně i ukončené výběrové řízení „Rekonstrukce 

vzduchotechniky ve školní kuchyni“, schválila cenovou nabídku společnosti 

Elipssis s.r.o. na úpravu vzduchotechniky, výměníku a nového zaizolovaného 

komínu ve výši 277.204,- Kč bez DPH a schválila podpis smlouvy na provedení 

prací.  

7) Dle požadavku ZMě zadat studii na využití budov v majetku města: stávajícího 

MěÚ, Rychty, Spolkového domu a Sportklubu projednala nabídku Ing. arch. 

Václava Zůny, architektonické kanceláře AVZ a předá ZMě ke schválení. 

 

  Příští zasedání Rady města se bude konat 4. srpna 2014. 

 

 

 

          Ing. Kristýna Holubová Ivo Kurhajec 
                     radní    starosta 


