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Usnesení č. 28/ 2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 24. 7. 2015 

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

Kurhajec, Jiří Medek (od 17:00) 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Směrnice o oběhu účetních dokladů 

3. Směrnice o finanční kontrole 

4. Řád pro vyřizování petic a stížností 

5. Žádost o směnu pozemku 

6. Technický dozor investora – zateplení budov MÚ a hasičské zbrojnice 

7. Přijetí daru od Letiště Praha, a.s. 

8. Schůzka se zástupci PVaK, a. s. – stížnost na zápach z kalových polí Drasty 

9. Podnět k dopravní situaci – ul. K Vodojemu 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Schválila směrnici č. S 1/2015 - Směrnice o oběhu účetních dokladů města Klecan. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

3. Schválila směrnici č. S 2/2015 - Směrnice o finanční kontrole města Klecan. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

4. Schválila směrnici č. S 3/2015 - Řád pro vyřizování petic a stížností. Tato směrnice 

bude zveřejněna na webu města (www.mu-klecany.cz) v rubrice „Vyhlášky“.  

Hlasování: 4 – 0 – 0  

5. Projednala žádost manželů Kunrtových o směnu části pozemku p. č. 29/2 za část 

pozemku p. č. 29, patřící městu Klecany. Předá zastupitelstvu města. 

6. Bere na vědomí: 

a) informaci starosty o potřebě zajištění technického dozoru investora stavby 

„Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č. p. 301“  

 

b) informaci starosty o potřebě zajištění technického dozoru investora stavby 

„Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, č. p. 52“ 

 

c) nabídku Jana Suchomela, IČ 88306640, místem podnikání Klecany 364, 250 67 

Klecany na zajištění technického dozoru investora stavby „Snížení energetické 

náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č. p. 301“ za cenu 36 300,- Kč 

bez DPH 

 

http://www.mu-klecany.cz/
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d) nabídku Jana Suchomela, IČ 88306640, místem podnikání Klecany 364, 250 67 

Klecany na zajištění technického dozoru investora stavby „Snížení energetické 

náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, č. p. 52“ za cenu 34 900,- Kč bez 

DPH  

 

           Souhlasí 

 

a) se zněním a uzavřením smlouvy na zajištění technického dozoru investora 

stavby „Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č. 

p. 301“ s Janem Suchomelem, IČ 88306640, místem podnikání Klecany 364,  

250 67 Klecany za cenu 36 300,- Kč bez DPH 

 

b) se zněním a uzavřením smlouvy na zajištění technického dozoru investora 

stavby „Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, č. p. 

52“ s Janem Suchomelem, IČ 88306640, místem podnikání Klecany 364, 250 67 

Klecany za cenu 34 900,- Kč bez DPH 

 

           Ukládá technikovi správy majetku 

 

a) připravit smlouvu na zajištění technického dozoru investora stavby „Snížení 

energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech, č. p. 301“ k podpisu 

 

b) připravit smlouvu na zajištění technického dozoru investora stavby „Snížení 

energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech, č. p. 52“ k podpisu 

           Termím do 4.8.2015 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

7. Schválila přijetí daru od Letiště Praha, a.s. ve výši 45.000,- Kč na pořádání akce 

„Slavnosti pravého a levého břehu“. 

Hlasování: 5 – 0 – 0  

8. Vzala na vědomí informaci ing. Jiřího Bendla o průběhu schůzky zástupců města 

Klecany a obce Větrušice s představiteli Pražských vodovodů a kanalizací a. s., 

která se konala v areálu kalových polí na Drastech. Schůzka byla svolána na 

základě stížností občanů přilehlých obcí na výrazný zápach, který se v posledním 

období šíří z kalových polí a obtěžuje občany. Zápis ze schůzky je zveřejněn na 

webových stránkách města (www.mu-klecany.cz). 

9. Projednala žádost p. Miroslava Bečky o opatření ve věci problémové a nebezpečné 

dopravní situace v ul. K Vodojemu. Vedení města připravuje návrh komplexního 

dopravního řešení celé lokality.  

 

 

 

 

       Bc. Daniel Dvořák                                                                               Mgr. Pavel Kotrba 
            místostarosta                                radní  
 


