
Usnesení č. 30 / 2014 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 29. 9. 2014 
 

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

Bendl, Ladislav Němeček 

  

1. Č. j. 3814/14 schválila nabídkovou cenu na měření koncentrace azbestových 

vláken ve čtyřech pavilonech MŠ od společnosti Zdravotní ústav se sídlem 

v Ostravě, pracoviště Jihlava, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava, zastoupené Ing. 

Tomášem Černým za cenu 70.850,- Kč bez DPH. 

2. Vzala na vědomí informaci místostarosty L. Němečka o jednání se zástupci Lesů 

ČR a.s., zastoupené pány Ing. Žárou a Ing. Vaňhou ohledně kácení v klecanském 

háji. Lesy ČR souhlasí se zachováním dětského hřiště u háje a se zachováním 

některých stromů u hřiště, které nejsou nebezpečné. Zástupci Lesů ČR budou 

pozvání na Zastupitelstvo města Klecany. 

3. Č: j. 3625/14 schválila Pražskému spolku ochránců zvířat možnost úhrady doplatku  

energií za 1. pololetí 2014 ve výši 27.204,- Kč, ve formě 3 měsíčních splátek ve výši 

9.068,- Kč. 

4. Č. j. 3827/14 schválila přípravu a organizační zajištění celého průběhu veřejné 

zakázky malého rozsahu a podpis příkazní smlouvy na „Dodávka přetlakové haly – 

Město Klecany“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném 

znění, se spol. AAA zakázky s.r.o. za cenu ve výši 25.000,- Kč bez DPH. 

5. Č. j. 1117/14 na základě usnesení č. 5 /2014 ZMě projednala podklady pro 

dořešení směnné a darovací smlouvy mezi Městem Klecany, Jánem Petříčkem, 

Libuší Kvítkovou, Bc. Petrem Kvítkem, Pavlem Lisým a Lenkou Lisou týkající se 

vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům v k. ú. Klecany. Jedná se především o 

rozdíl ve výměře pozemků ( 7 m2). Jmenovaní budou pozváni na jednání RM 

20.10.2014 spolu se zástupcem projektové kanceláře Geoprogres, spol. s r. o., DIČ 

CZ45317551. 

6. Č. j. 1381/14 na základě usnesení č. 5 /2014 ZMě projednala podklady pro 

dořešení odkupu části pozemku č. p. 626/28 v ul. Konečná  mezi Městem Klecany a 

vlastníky  sousedního pozemku Irenou Hakenovou, Josefem Šimonem, Petrem 

Šimonem a Zdeňkou Šimonovou a vyzve je k doplnění žádosti s následným 

projednáním v RM. 

7. Č. j. 3693/14  schválila podpis smlouvy č. 13155103 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP k projektu 

CZ.1.02/3.2.00/13.18317 „Realizace energetických úspor na objektech „Městské 

ubytovny a Zdravotního střediska v Klecanech“, identifikační číslo EDS: 

115D222003723 a vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

8. Č. j. 3694/14 schválila podpis smlouvy č. 13152843 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP k projektu 

CZ.1.02/3.2.00/13.18319 „Realizace energetických úspor v areálu „Mateřské školy 

v Klecanech“, identifikační číslo EDS: 115D222003671 a vzala na vědomí 

rozhodnutí o poskytnutí dotace. 



9. Č. j. 3815/14 projednala cenovou nabídku na výrobu a dodávku zástěny pergoly, 

mobilního plotu, lavice s opěradlem v DPS a Dohodu o započtení vzájemných 

pohledávek mezi městem Klecany a truhlářstvím Miroslav Bach. P. M. Bacha 

vyzvala  k účasti na jednání RM  6. 10. 2014. 

 

 

  Příští zasedání Rady města se bude konat 6. října 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

        Ladislav Němeček           Ivo Kurhajec 
             místostarosta     starosta 


