Usnesení č. 4 / 2015
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 2. 2. 2015
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba, Ivo
Kurhajec, Jiří Medek (přích. 16:35)
Host: Mgr. Miloslava Pecháčková

Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání rady města
2. Cenová nabídka – zádveří u ZUŠ
3. Cenová nabídka – úprava kování na oknech v MŠ
4. Výběr technického dozoru investora – zateplení ZUŠ a tělocvičny
5. Výběr technického dozoru investora – zateplení zdravotního střediska
6. Odpověď na dopis – Agentura ochrany přírody a krajiny
7. Demografická prognóza
8. Oznámení o zahájení vodoprávních řízení – Hl. m. Praha, odbor životního prostředí

Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Schválila cenovou nabídku společnosti NOANO group s. r. o. na výrobu a instalaci
zádveří u ZUŠ za cenu 21 374,55 Kč bez DPH.
Hlasování: 5 – 0 – 0
3. Schválila cenovou nabídku společnosti TREDO s. r. o. na úpravu kování oken
v MŠ za cenu 10 536,- Kč bez DPH.
Hlasování: 4 – 0 – 1 (Kotrba)
4. Č.j. 359/2015 schválila výběr technického dozoru investora pro zakázku “Snížení
energetické náročnosti ZUŠ a tělocvičny ZŠ Klecany“: společnost Baumi s. r. o.,
jednatel Jiří Šmerda
Hlasování: 5 – 0 – 0
5. Č.j. 366/2015 schválila výběr technického dozoru investora pro zakázku „Snížení
energetické náročnosti zdravotního střediska Klecany“: společnost Investing Praha
s. r. o., jednatel Ivan Pšenička
Hlasování: 4 – 0 – 1 (Kotrba)
6. Č.j. 347/2015 vzala na vědomí odpověď na dopis adresovaný Agentuře ochrany
přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) – vyjádření k dřívějšímu právnímu
stavu a současnému stavu přírodního prostředí bývalé státní přírodní rezervace
Klecanský háj. Vyjádření AOPK ČR bude zveřejněno na internetových stránkách
města (mu-klecany.cz).

7. Schválila nabídku společnosti Tomáš Soukup – Výzkumy Soukup na vypracování
demografické prognózy a plánování MŠ a ZŠ pro celé spádové území + orientační
prognózy pro obce Klecany, Zdiby, Husinec, Vodochody, Větrušice a Máslovice za
celkovou částku 60. 000,- Kč. Částka k úhradě bude rozdělena poměrným dílem dle
aktuálního počtu obyvatel dotčených obcí.
Hlasování: 5 – 0 – 0
8. Č.j. 295/2015 vzala na vědomí oznámení o zahájení vodoprávního řízení od odboru
životního prostředí Magistrátu hl. města Prahy – akce „Celková přestavba a
rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově“ a pověřila
vedení města účastí na ústním jednání dne 23. 2. 2015.

Příští zasedání Rady města se bude konat 9. 2. 2015

Bc. Daniel Dvořák
místostarosta

Ivo Kurhajec
starosta

