Usnesení č. 25 / 2014
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 18. 8. 2014
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Ivo Kurhajec, Jiří Medek
Omluveni: Ladislav Němeček, Ing. Kristýna Holubová
Hosté: Jaroslav Melichar, Jaroslav Raušer
1. Č. j. 3271/14 vzala na vědomí „Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Klecany za 1. pololetí
2014“.
2. Č.j. 3274/14 schválila požadavek ZŠ a MŠ Klecany na výměnu osvětlení
v Mateřské škole Klecany a kanceláři školní jídelny za cenu 64.520,- Kč.
3. Starosta informoval RM o vzniklé situaci v Klecanském Háji, na kterou byl
upozorněn v pátek 15. 8. 2014 občany města, že došlo k označení velkého
množství stromů pracovníky Lesů ČR. Po telefonickém rozhovoru s lesním
správcem p. Ing. Vaňhou o chystaném záměru kácení lesa z důvodu jeho obnovy
ve ¾ roku 2015, požádal majitele lesa o schůzku a další jednání.
4. Schválila nabídku spol.. Zlínské stavby, a.s. – položkový rozpočet na olištování
ostění oken pavilonu 1- 4 v Mateřské škole Klecany za cenu 72.789,- Kč bez DPH.
5. Č.j. 3275/2014 vzala na vědomí Zápis o prohlídce říční trati Vltavy v úseku Praha –
Mělník. Prohlídku provedl státní podnik Povodí Vltavy, bylo kontrolováno:
 plavební značení
 břehové opevnění koryt toku a laterálního kanálu Vraňany – Hořín
 dno koryta toku
Plavební cesta v prověřeném úseku je bezpečná a v provozuschopném stavu.
6. Č.j. 3273/2014 schválila finanční dar ve výši 500,- Kč o.s. Arnika, Chlumova 17,
Praha 3. Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší
životní prostředí, jejím posláním je zlepšení stavu životního prostředí a ochrana
přírody.
7. Schválila podpis smlouvy o dílo č. 031/2014 se spol. ASLB s.r.o., zastoupenou Ing.
Arch. Lukášem Ballekem na zpracování projektové dokumentace pro „Úpravu
komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany“ za cenu 378.400,- Kč bez DPH.
Veřejně projednanou studii schválilo Zastupitelstvo města Klecany na svém
zasedání dne 19.6.2014.
8. Schválila nájemní smlouvu č. 032/2014 a smlouvu o vypořádání zhodnocení
majetku pronajímatele nájemcem s Václavem a Janem Šťastným na část budovy
č.p. 18 v ul. Do Kaštan. Nájemce bude pronajatou nemovitost užívat pro prodej
masa a uzenin.
9. Č.j. 3252/2014 projednala žádost p. Jaroslava Melichara předsedy spolku For
Culture o finanční příspěvek z Fondu kultury, sportu a volného času ve výši
38.820,- Kč na projekt Klecanský širák – letní kino 2014. Předá Zastupitelstvu
města.
10. Č.j. 3258/2014 vzala na vědomí sdělení p. Jaroslava Melichara předsedy spolku
For Culture o uhrazení dluhu za letní kino, pořádané v roce 2013.

11. Rozhodla o zrušení schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Klecany a společností Oresta, spol. s.r.o. o provedení
inženýrské přípojky k výstavbě rod. domu na pozemku par. č. 626/38 a 626/19.
12. Č.j. 3192/2014 schválila nabídku – položkový rozpočet spol. Zlínské stavby a.s. na
revizi komínu a opravu nášlapu vstupních dveří v městské ubytovně Klecany za
cenu 3.900,- Kč bez DPH.
13. Č.j. 3356/2014 schválila nabídku – položkový rozpočet spol. Zlínské stavby a.s. na
dodání nových plastových dvířek na elektro rozvodnu do městské ubytovny Klecany
za cenu 3.200,- Kč bez DPH.
14. Č.j. 3257/2014 schválila nabídku – položkový rozpočet spol. Zlínské stavby a.s. na
dodatečnou opravu omítek nad rámec rozpočtu v městské ubytovně Klecany za
cenu 24.999,- Kč bez DPH.
15. Č.j. 3172/2014 schválila žádost spol. Meridian Autotrade s.r.o. o ukončení nájemní
smlouvy. Nájemní smlouva byla uzavřena na pozemek k parkování kamionu
v areálu Dolní Kasárna a bude ukončena k 31.8.2014.
16. Č.j. 2988/2014 schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6005151/VB/003
na pozemku par.č. 84/1 v k.ú. Drasty se společností ČEZ Distribuce a.s.
17. Schválila cenovou nabídku Ing. Jiřího Kuliče za geodetické práce na pozemek par.
č. 234/27. k projektu „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“ za cenu ve výši
5.000,- Kč. Město Klecany požádá Lesy ČR o bezúplatný převod do majetku města.

Příští zasedání Rady města se bude konat 1. září 2014.

Ing. Jiří Bendl
radní

Ivo Kurhajec
starosta

