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Usnesení č. 37/ 2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 23. 9. 2015 

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

Omluven: Mgr. Pavel Kotrba 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Rozpočtové opatření č. 10 

3. Podání žádosti o finanční podporu od Letiště Praha a. s. 

4. Směrnice o poskytnutí dotace a finanční výpomoci 

5. Zateplení ZUŠ a tělocvičny – vícepráce a méněpráce 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Schválila rozpočtové opatření č. 10 v navrženém znění. 

Hlasování: 4 – 0 – 0 

3. Schválila podání žádosti o finanční podporu z programu Letiště Praha a. s. „Dobré 

sousedství“ na vybudování street workoutového hřiště. 

Hlasování: 4 – 0 – 0 

4. Schválila směrnici č. 4 „O poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci“ a vzor 

smlouvy „O poskytnutí veřejné finanční podpory“. 

Hlasování: 3 – 0 – 1 (Ing. Bendl) 

5. Vzala na vědomí: 

a) informaci starosty o potřebě dodatečných stavebních prácí (vícepráce), které 

bylo potřeba provést v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou 

nezbytné pro provedení původních stavebních prací, v rámci stavby „Snížení 

energetické náročnosti Základní umělecké školy a Tělocvičny v areálu Základní 

školy v Klecanech“ za cenu 537 747,01 Kč bez DPH 

b) informaci starosty o pracích, které se ukázaly nepotřebné (méněpráce) během 

stavby „Snížení energetické náročnosti Základní umělecké školy a Tělocvičny 

v areálu Základní školy v Klecanech“ v ceně 474 489,49 Kč bez DPH 

c) informaci starosty o výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné 

stavební práce v rámci stavby „Snížení energetické náročnosti Základní umělecké 

školy a Tělocvičny v areálu Základní školy v Klecanech“. 

Schválila: 

a) provedení dodatečných stavebních prácí (vícepráce), v rámci stavby „Snížení 

energetické náročnosti Základní umělecké školy a Tělocvičny v areálu Základní 

školy v Klecanech“ 
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b) znění a uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 3. 2015 se společností 

Zlínské stavby, a.s., IČ  25317300, místem podnikání  K majáku 5001, 761 23 Zlín, 

kterou se zvyšuje cena díla o vícepráce a snižuje cena díla o méněpráce, tj. o rozdíl 

+63 257,52 Kč bez DPH. Celková konečná cena díla činí 4 714 642,52 Kč. 

Ukládá: 

a) starostovi předložit Finančnímu výboru a Zastupitelstvu města Klecany 

k projednání. Termín: nejbližší zasedání Zastupitelstva města 

b) technikovi správy majetku připravit a předložit smlouvu k podpisu. 

           Hlasování: 4  – 0 – 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Daniel Dvořák                                                                                   Ivo Kurhajec 
            místostarosta                              starosta  


