
Usnesení č. 26 / 2014 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 1. 9. 2014 
 

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček 

Omluveni:  Ing. Kristýna Holubová 

Host: Josef Kuchař 

 

1. Schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Pražská plynárenská 

Distribuce, a.s. (jako oprávněný) a p. Janou Poživilovou a Petrem Novákem (jako 

investoři) na pozemek par. č. 128/2 a par.č. 668/1. 

2. Schválila program jednání Zastupitelstva města Klecany na den 18. září  2014 od 

18.15 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Klecany. 

3. Č.j. 3337/2014 schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-6400644 se spol. ČEZ Distribuce, a.s. na pozemky par. č. 626/14 a 626/36. 

4. Schválila objednání, dodání a montáž ochranných folií na okna do MŠ Klecany od f. 

Steinbauer a spol., s.r.o. za cenu ve výši 73.026,- Kč s DPH. 

5. Č.j. 3369/2014 vzala na vědomí dopis od p. Zdeny Lomové, která upozornila na 

nepořádek a nevhodnou instalaci promítacího plátna při akci Klecanský širák. 

6. Č.j. 3385/2014 schválila podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě se spol. O2 Czech Republic, a.s. na pozemky par. č. 128/2 a 668/1. 

7. Schválila dohodu o zapůjčení místnosti (zasedací místnost městského úřadu) 

místní organizaci Českého rybářského svazu Klecánky. Rybářský svaz přispěje fin. 

částkou 1.000,- Kč za rok na energie. 

8. Č.j. 3353/2014 vzala na vědomí oznámení ROP Střední Čechy o přerušení kontroly 

dokumentace zadávacího řízení projektu „Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní 

Kasárna“. Město Klecany zruší rozhodnutí o vyloučení uchazeče IMPERCOMM 

spol. s.r.o., zruší rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky spol. Eurovia CS a vrátí 

celé zadávací řízení do fáze posouzení a hodnocení nabídek dle doporučení ROPu. 

9. Vzala na vědomí žádost p. Ing. Josefa Kuchaře – technického dozoru investora na 

akci „Realizace energetických úspor v areálu MŠ Klecany“ o pomoc při koordinací 

stavby a úpravu harmonogramu prací se spol. Zlínské stavby, a.s. 

10. Č.j. 3368/2014 projednala žádost o prodej pozemku p. Dany Kopčové, pověřila 

vedení města dalším jednáním. 

11. Schválila podpis příkazní smlouvy s f. Konstruktiva BOZP, s.r.o. Předmětem 

smlouvy je obstarat a zařídit záležitosti spočívající ve výkonu činnosti koordinátora 

bezpečnosti ochrany a zdraví při práci na staveništi (BOZP) za cenu 6.000,- Kč 

měsíčně a vypracování plánu BOZP za cenu 5.000,- Kč. 

12. Č.j. 3189/2014 schválila proplacení faktury pl Ing. Ivě Rotheové ve výši 12.000,- Kč 

za aktualizaci projektové dokumentace na kruhový objezd na křižovatce silnic II/608 

a III/083 (stará teplická). Rozšíření objezdu o odbočovací pásy směrem na Klecany 

a Sedlec. 

13. Č.j. 3412/2014 schválila ukončení nájemní smlouvy s p. Radovanem Mojžíšem na 

část budovy č.p. 946. Prostory budou vyklizeny do 15.9.2014, nájemné bude 

uhrazeno za měsíc září ve výši 50%. 



14. Č.j. 3420/2014 schválila podpis nájemní smlouvy s f. LBBJ s.r.o na pronájem 

prostor v Dolních Kasárnách na část budovy č.p. 944. 

 

 

 
 
 
  Příští zasedání Rady města se bude konat  8. září 2014. 

 

 

 

 

 

 

          Ladislav Němeček Ivo Kurhajec 
             místostarosta starosta 


