
Usnesení č. 35 / 2014 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 3. 11. 2014 
 

Přítomni dle prezenční listiny:  Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba, Ivo 

Kurhajec, Jiří Medek 

 

Rada města na svém zasedání dne 3. 11. 2014: 

1. Č.j. 4280/2014 vzala na vědomí odstoupení pana Ladislava Němečka z funkcí 

místopředsedy povodňové komise a člena přestupkové komise. 

2. Č.j.  4281/2014 vzala na vědomí odstoupení paní Aleny Němečkové z funkce člena 

kulturní komise. 

3. Č.j. 4262/2014 schválila zpracování závěrečného vyhodnocení akce „Snížení 

energetické náročnosti základní školy“ včetně energetického posudku společností 

Čechák a spol. Cena díla je 9.500,- Kč bez DPH. 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

4. Vzala na vědomí vyhlášení sbírky použitého ošacení pro občanské sdružení 

Diakonie Broumov. Sbírka se uskuteční 22. 11. 2014 od 8:00 do 12:00 na 

Městském úřadu Klecany. 

5. Schválila zájezd „Advent v Drážďanech“, který pořádá kulturní komise města. 

Zájezd bude uskutečněn v sobotu 13. 12. 2014. Cena zájezdu je 300,- Kč, senioři a 

děti 150,- Kč. 

Hlasování: 5 - 0 - 0 

6. Č.j. 4225/2014 vzala na vědomí zprávu o auditu operace „Revitalizace náměstí      

V. B. Třebízského v Klecanech“ provedeného auditním orgánem Ministerstva 

financí ČR. Audit neidentifikoval žádné nezpůsobilé výdaje. 

7. Č.j. 4248/2014 schválila nabídku na provedení rozboru dokumentací staveb pro 

výběrová řízení: „snížení energetické náročnosti tělocvičny ZŠ Klecany“, „realizace 

energetických úspor – Zdravotní středisko Klecany“ a „energetická sanace ZUŠ 

Klecany“ společností Baumi s. r. o. za cenu 33.000,- Kč bez DPH. 

Hlasování: 5 - 0 – 0 

8. Č.j. 4232/2014 schválila ukončení nájemní smlouvy paní Miluše Novákové v domě 

s pečovatelskou službou ze zdravotních důvodů ke dni 31. 10. 2014. Byt bude 

vyklizen do 15. 11. 2014. 

Hlasování: 5 - 0 - 0 

9. Č.j. 4120/2014 a 4220/2014 projednala žádosti o pronájem nebytových prostor ve 

Zdravotním středisku Klecany. Zájemci budou pozváni k ústnímu jednání. 

10.  Č.j. 4233/14 schválila příspěvek 14.960,- Kč Pražskému spolku ochránců zvířat na 

veterinární péči o volně žijící kočky v Klecanech. 

Hlasování: 5 - 0 – 0 

11.  Vzala na vědomí zápis z jednání Školské rady ze dne 21. 10. 2014. Na příští 

jednání bude pozván ředitel ZŠ a MŠ se kterým budou projednány jednotlivé body 

zápisu,  které se týkají zabezpečení školy a problematiky kapacity školy.  



12.  Č.j. 4270/2014 vzala na vědomí Protokol o analýze vzorků – zjištění koncentrace 

respirabilních azbestových a umělých minerálních vláken v budovách MŠ. Limity 

pro azbestová a minerální vlákna byly dodrženy ve všech budovách MŠ. 

13. Schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění autobusové 

dopravy uzavřené mezi městem Klecany a společností D8 Management s. r. o. 

Hlasování 5 – 0 – 0 

 

 

 

 

 

  Příští zasedání Rady města se bude konat 10. listopadu 2014. 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Daniel Dvořák          Ivo Kurhajec 
             místostarosta     starosta 


