
 

Usnesení č. 13 / 2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 13. 4. 2015 

Přítomni dle prezenční listiny: Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek 

Host: Zuzana Kudláčková 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání rady města 

2. Návrh na změnu Zakládací listiny ZŠ a MŠ Klecany 

3. Pronájem nebytových prostor v Dolních Kasárnách 

4. Pokládka koberce v bytě č. 604, č. p. 970 

5. Žádost o úpravu dopravního značení – ul. V Mexiku 

6. Vzor smlouvy o zprostředkování pronájmu 

7. Potvrzení o registraci žádosti o dotaci 

8. Rozpočtové opatření č. 2 

9. Nákup nůžkového stanu 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Vzala na vědomí návrh ředitele školy na změnu Zakládací listiny ZŠ a MŠ Klecany. 

RMě předá zastupitelstvu a doporučuje její schválení. 

3. Schválila podpis nájemní smlouvy s  p. Jaroslavem Velíškem o pronájmu 

nebytových prostor – skladu č. 10 v budově č. p. 977, v areálu Dolních Kasáren. 

Hlasování: 3 – 0 – 0  

4. Schválila cenovou nabídku p. Jaroslava Mičána ve výši 16 048,- Kč bez DPH na 

nákup a pokládku koberce do bytu č. 604 v domě č. p. 970 v areálu Dolní Kasárna. 

Hlasování: 3 – 0 – 0  

5. Č. j. 1270/2015 projednala žádost o úpravu dopravního značení - zřízení obytné 

zóny v části ulice v Mexiku s vyznačenými parkovacími místy. Předá místnímu 

silničnímu správnímu úřadu. 

6. Schválila vzor smlouvy o zprostředkování pronájmu nemovitostí města předložený 

technikem správy majetku města ing. Michalem Rathouzským. 

7. Vzala na vědomí potvrzení o registraci žádosti o dotaci na projekt ROP  

„Rekonstrukce místních komunikací v Klecanech“. Předmětem tohoto projektu je 

rekonstrukce části místních komunikací ve městě Klecany: ulice Čsl. Armády, 

Spojovací, V Nových Domkách a Do Kaštan. Projekt reaguje na potřebu obyvatel 

Klecan i okolních obcí využívajících místní komunikace. Stávající technický stav 

těchto komunikací je velmi špatný a realizací projektu dojde ke zlepšení dostupnosti 

dotčených lokalit, zvýšení bezpečnosti, snížení zátěže pro životní prostředí a 

vyššímu komfortu pro uživatele. Předpokládaný termín fyzické realizace stavebních 

prací: 1. 7. – 31. 10. 2015, celkové náklady projektu: 9 960 898,- Kč, požadovaná 

dotace: 8 466 763,30 (85%). 



8. Schválila rozpočtové opatření č. 2.  

Hlasování: 3 – 0 – 0  

9. Schválila nákup nůžkového stanu (altánu) hliníkové konstrukce 6 x 3 m s bočnicemi 

HEXAGON 50 za cenu 31 623,- vč. DPH. Stan bude používán při akcích města 

(Dětský den, Veteran rallye, Setkání levého a pravého břehu atd.) 

 

 

 

 

        Bc. Daniel Dvořák                                                                              Ivo Kurhajec 
            místostarosta                          starosta 


