
 

Usnesení č. 6 / 2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 16. 2. 2015 
 

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

Kurhajec, Jiří Medek  

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání rady města 

2. Podpis smlouvy TDI – Snížení energetické náročnosti ZUŠ a tělocvičny ZŠ 

3. Podpis smlouvy TDI a BOZP – Snížení energetické náročnosti zdravotního 

střediska 

4. Podpis smlouvy o poskytování služeb – Skanska a. s.  

5. Návrh na převedení kladného hospodaření ZUŠ do fondů 

6. Rozbor hospodaření MŠ a ZŠ 

7. Návrh na převedení kladného hospodaření ZŠ a MŠ do rezervního fondu 

8. Zpráva ředitele ZŠ a MŠ o zápisu do prvních tříd 

9. Žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod 

pozemku   

10. Dodatek ke smlouvě – MAS Nad Prahou 

11. Termín jednání zastupitelstva   

 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Č. j. 359/2015 Schválila podpis smlouvy se společností Baumi s. r. o. o provádění 

technického dozoru investora pro zakázku „Snížení energetické náročnosti ZUŠ a 

tělocvičny ZŠ Klecany“ za cenu 33 000,- Kč/ měs. bez DPH. 

Hlasování: 5 – 0 – 0   

3. Č. j. 366/2015 Schválila podpis smlouvy se společností Investing Praha                  

s. r. o. o provádění technického dozoru investora pro zakázku „Snížení energetické 

náročnosti zdravotního střediska Klecany“ za cenu 19 000,- Kč/ měs. bez DPH a 

provádění činnosti koordinátora BOZP za cenu 10 000,- Kč/ měs. bez DPH. 

Hlasování: 5 – 0 – 0  

4. Schválila podpis smlouvy o poskytování služeb se společností Skanska a. s.  - 

zajištění dodávání pitné a užitkové vody pro stavbu Astra Park Klecany – objekt SO 

03 PARK – I. A II. ETAPA, a to za úhradu vynaložených nákladů. 

Hlasování: 5 – 0 – 0  

5. Č. j. 507/2015 Schválila návrh na převedení kladného výsledku hospodaření ZUŠ 

Klecany do fondů. Hospodářský zisk 33 916,48 bude rozdělen takto: 3 017,- do 

fondu odměn a 30 899,48 do rezervního fondu.                  



Hlasování 5 – 0 – 0 

6. Č. j. 619/2015 Vzala na vědomí rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Klecany za rok 2014. 

7. Č. j. 620/2015 Schválila návrh na převedení kladného výsledku hospodaření ZŠ a 

MŠ Klecany v částce 170 792,51 do rezervního fondu. 

Hlasování: 5 – 0 – 0  

8. Č. j. 621/2015 Vzala na vědomí zprávu ředitele ZŠ a MŠ Klecany o výsledku zápisu 

do prvních tříd ZŠ. K zápisu přišlo celkem 89 dětí, z toho 67 ze společného 

školského obvodu (SŠO), 22 mimo SŠO. 8 dětí ze SŠO žádá odklad nástupu, 

nastoupí 11dětí s loňským odkladem. 

9. Vzala na vědomí žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č.j. 

UZSVM/S/42299/2015-HMSU ze dne 9. 2. 2015 o vyjádření k bezúplatnému 

převodu pozemku č. parc. 356/86 v k.ú. Klecany, ostaní plocha, manipulační plocha 

o výměře 4 m2 do vlastnictví města Klecany. Dále vzala na vědomí sdělení 

Stavebního úřadu Klecany, že předmětný pozemek je součástí pozemní 

komunikace ul. Do Klecánek na pozemcích č. parc. 697/4 a 697/10, které jsou 

v majetku města Klecany. Souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. parc. 

356/86 o výměře 4 m2 v k.ú. Klecany  do vlastnictví města Klecany. Žádost Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových bude předána zastupitelstvu města. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu tento bezúplatný převod schválit. 

10. Schválila uzavření Dodatku č. 1 k rámcové partnerské smlouvě uzavřené dne 31. 3. 

2013 mezi MAS Nad Prahou o.p.s. a městem Klecany, který určuje zařazení města 

Klecany do zájmové skupiny Místní samospráva a DSO. 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

11. Schválila program a termín jednání ZMě na 5. 3. 2015 od 18:15. 

Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

  

 

   

 

    Příští zasedání Rady města se bude konat 23. 2. 2015  

 

 

 

 

 

 

        Bc. Daniel Dvořák                                                                         Ivo Kurhajec  
            místostarosta                     starosta 
 


