
Usnesení č. 31 / 2014 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 6. 10. 2014 
 

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

Bendl, Ladislav Němeček 

Hosté: Miroslav Bach, p. Hradecká, Mgr. Vladimír Lacina, Jaroslav Bartoš 

 

1. Č. j. 3894/14 projednala a schválila dodatečné stavební práce spol. Zlínské stavby, 

a.s. k  projektu „Realizace energetických úspor areálu Mateřské školy v Klecanech“ 

za cenu 96.502,- Kč bez DPH, schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

003/2014.  Předá Finančnímu výboru a Zastupitelstvu města. 

2. Č.j. 3896/14  projednala nabídku stavebních prací na dešťové kanalizaci včetně 

vsakovacích jímek v mateřské škole od spol. Zlínské stavby, a.s. za cenu 305.305,- 

Kč bez DPH. Předá Zastupitelstvu města. 

3. Č.j. 3901/14 vzala na vědomí informaci ředitele školy na úpravu regulace v kotelně 

v MŠ za cenu ve výši 41.309,- Kč včetně DPH. 

4. Projednala společně s pí. Hradeckou a ředitelem školy Mgr. Lacinou podmínky pro 

přijímání dětí do MŠ. V současné době je možnost přihlásit pouze dítě k trvalému 

pobytu v Klecanech, i když rodiče mají jiné trvalé bydliště. MŠ má povinnost 

přijmout do školky dítě s trvalým bydlištěm. Podpořila snahu ředitele a některých 

rodičů obrátit se v tomto případě na kancelář ombudsmana. Jednání bude  probíhat 

pod vedením  ředitele Laciny. 

5. Č. j. 3815/14 neschválila cenovou nabídku p. Bacha na výrobu a dodávku zástěny 

pergoly, mobilního plotu, lavic k domu s pečovatelskou službou v celkové výši 

64.977,- Kč včetně DPH .  

Schválila „Dohodu o započtení vzájemných pohledávek mezi městem Klecany a 

Miroslavem Bachem , která bude uhrazena na účet města ve lhůtě do 31.12. 2014. 

6. Č. j. 3852/14 vzala na vědomí návrh zprávy o auditu operace z kontroly Ministerstva 

financí na projekt „Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech“. Fyzická 

kontrola proběhla dne 11. 9. 2014. Finální zpráva MF bude zveřejněna na úřední 

desce. 

7. Č. j. 3922/14 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

mezi městem Klecany a ČEZ Distribuce , a.s  č. smlouvy IV–12–6400644/VB/01  na 

stavbu Klecany – kVN, kTS, kNN – v ulici Čsl. Armády na pozemcích par.č. 626/15, 

627, 125, 628, 124/1, 642, 3, 654/2, 626/14, 626/36, 626/11 a 626/35 v k.ú. 

Klecany.  

 

  Příští zasedání Rady města se bude konat 13. října 2014. 

 

 

 

 

        Ladislav Němeček           Ivo Kurhajec 
             místostarosta     starosta 


