Usnesení č. 28 / 2014
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 15. 9. 2014
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ing. Jiří
Bendl, Ladislav Němeček
Hosté: p. Balladová, p. Kuchtiaková, p. Tomášová
1. Projednala návrh rozpočtového opatření č. 7/2014 a předá Zastupitelstvu města.
2. Vzala na vědomí informaci o počtu dětí v uvažovaném společném školském obvodu
v ZŠ Klecany dle matrik jednotlivých obcí k 1.9.2014. Předá Zastupitelstvu města.
3. Č.j. 3636/2013 projednala vysvětlení nabídky spol. IMPERCOMM, spol.s.r.o.
k projektu „Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní Kasárna“ dle požadavku ROP
Střední Čechy. Tímto ruší své předchozí rozhodnutí o výběru uchazeče a rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu spol.
IMPERCOMM, spol. s.r.o., Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, IČO 49446479.
4. Č.j. 3627/2014 schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě se spol. O2 Czech Republic a.s. na pozemeky par.č. 128/2 a 668/1
v k.ú. Klecany. Akce „0210/14 PH-8, Chaberská 1014/5 OK“.
5. Schválila podpis nájemní smlouvy č. 034/2014 se spol. FM Argo s.r.o. na pronájem
části pozemku par. č. 463/7 a objektu ESO přístřešku 88 v areálu Dolní Kasárna.
6. Č.j. 3629/2014 projednala žádost p. Balladové předsedkyně ZKO Klecany –
Kasárna (kynologická organizace) o úpravu nájemní smlouvy na dobu určitou
z důvodu možného přihlášení k dotaci k Českému kynologickému svazu.
7. Projednala se zástupci spolku Pravý Hradec žádost o finanční příspěvek na provoz
„Otevřeného klubu pro děti a mládež“. Předá Zastupitelstvu města.
8. Schválila cenovou nabídku a podpis smlouvy se spol. AAA zakázky s.r.o. na
zajištění veřejné zakázky malého rozsahu projektu „Snížení energetické náročnosti
Základní umělecké školy a Tělocvičny v areálu Základní školy v Klecanech“ za cenu
ve výši 25.000,- Kč bez DPH.
9. Schválila cenovou nabídku a podpis smlouvy se spol. AAA zakázky s.r.o. na
zajištění veřejné zakázky malého rozsahu projektu „Snížení energetické náročnosti
Zdravotního střediska“ za cenu ve výši 25.000,- Kč bez DPH.
Příští zasedání Rady města se bude konat 29. září 2014.
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