Usnesení č. 14 / 2015
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 20. 4. 2015
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek
(od 17:05)
Host: Ing. Michal Rathouzský
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání Rady města
2. Odstranění nádrží PHM v Dolních Kasárnách
3. Koncert na náměstí V. B. Třebízského
4. Nabídka na placenou reklamu
5. Jmenování likvidační komise
6. Nabídka na údržbu zeleně
7. Žádost o dotaci – Český svaz včelařů
8. Dopracování projektové dokumentace - „Realizace energetických úspor na objektu
zdravotního střediska v Klecanech“
9. Podpis smlouvy – podpora z OPŽP
10. Prvomájové shromáždění a setkání občanů
Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání.
Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Vzala na vědomí informaci správce kasáren o potřebě pokračování odstraňování
nádrží PHM v areálu Dolních Kasáren. Z informace vyplývá, že se jedná o zbývající
dvě nádrže a to 2 x 50 m3 u č. p. 945 a 2 x 30m3 u č. p. 962.
Souhlasí
a) s odstraněním nádrží PHM 2 x 50 m3 u č. p. 945 a 2 x 30 m3 u č. p. 962
b) s objednáním vyčištění a likvidaci ropných látek z nádrží u č. p. 945 a č. p. 962 u
firmy Miroslava Mikešová, IČO 66117071, místem podnikání Bechlín 134, 411 86
Bechlín
c) s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku „Odstranění nádrží PHM
2 x 50 m3 u č. p. 945 a 2 x 30 m3 u č. p. 962 – Dolní Kasárna Klecany“
Ukládá správci kasáren zajistit realizaci vyčištění a likvidaci ropných látek z nádrží u
č. p. 945 a č. p. 962 u firmy Miroslava Mikešová, IČO 66117071, místem podnikání
Bechlín 134, 411 86 Bechlín
Ukládá technikovi správy majetku města provést výběrové řízení na dodavatele
veřejné zakázky „Odstranění nádrží PHM 2 x 50 m3 u č. p. 945 a 2 x 30 m3 u č. p.
962 – Dolní Kasárna Klecany“. Termín do 31. 5. 2015

3. Schválila pořádání vystoupení hudební skupiny Holokrci dne 13. 6. od 18:00 do
22:00 na náměstí V. B. Třebízského za cenu 12.000,- Kč a pronájem pódia a
ozvučení vč. práce zvukaře za cenu 25.000,- Kč. Pódium i ozvučení budou využity
po celý den při XIX. Klecanské veteran rallye.
Hlasování: 3 – 0 – 0
4. Neschválila nabídku společnosti Proxima s. r. o. na placenou reklamu v knize
Česká republika, města a obce.
Hlasování: 0 – 3 – 0
5. Jmenuje likvidační komisi ve složení: Jiří Medek (předseda), Jana Langová, Ing. Jiří
Valtera (členové)
Hlasování: 3 – 0 – 0
6. Č. j. 1539/2015 neschválila nabídku p. Jiřího Bahenského na údržbu zeleně ve
městě.
Hlasování: 0 – 4 – 0
7. Č. j. 1316/2015 schválila poskytnutí daru ZO Českého svazu včelařů Klecany ve
výši 10.000,- Kč. Dar byl poskytnut na provoz a nákup léčiv.
Hlasování: 4 – 0 – 0
8. Č. j. 1504/2015 schválila dopracování projektové dokumentace dle finálního zadání
– dopracování celkového řešení konstrukce střechy, doplnění stavebního rozpočtu
a výtisk čtyř paré dokumentace k projektu „Realizace energetických úspor na
objektu zdravotního střediska v Klecanech“ společností Čechák a spol. za cenu
16.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: 4 – 0 – 0
9. Č. j. 1437/2015 schválila podpis smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí určenou na
akci „Snížení energetické náročnosti Základní umělecké školy a tělocvičny“.
Hlasování: 4 – 0 – 0
10. Č. j. 1515/2015 vzala na vědomí oznámení o konání „Prvomájového shromáždění a
setkání občanů“ v pátek 1. 5. 2015 od 10 do 11 hodin na náměstí V. B.
Třebízského.

Bc. Daniel Dvořák
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Ivo Kurhajec
starosta

