Usnesení č. 11/ 2016
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 14. 3. 2016
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. Stavební program rozšíření ZŠ
3. Vývoj provozního rozpočtu ZŠ A MŠ
4. Zajištění alternativního základního vzdělávání – spolupráce obcí
5. Místní šetření – žádost o odkup pozemku
6. Žádost o umístění šachového stolku na náměstí V. B. Třebízského
7. Žádost o zrušení výpovědi nájemní smlouvy
8. Běžecké závody – Spotr4active
9. Nákup dlažby – oprava cest v parku
10. Nákup nábytku do hasičské zbrojnice
11. Termín zasedání ZMě
Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání.
Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Vzala na vědomí stavební program rozšíření základní školy v Klecanech
vypracovaný Janem Suchomelem. Souhlasí se zněním stavebního programu
rozšíření základní školy v Klecanech a ukládá technikovi správy majetku použít
stavební program v zadání architektonické studie rozšíření základní školy.
Hlasování: 3 – 0 – 0
3. Vzala na vědomí vývoj provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Klecany v letech 2008 – 2016.
4. Vzala na vědomí informaci o plánované schůzce s vedením okolních obcí
k možnostem společného postupu při zajištění alternativního základního
vzdělávání.
5. Na základě žádosti společnosti AVAPS o koupi části pozemku ve vlastnictví města
Klecany provedla místní šetření.
6. Projednala žádost spolku Pravý Hradec o umístění betonového šachového stolku
na náměstí V. B. Třebízského. Vhodnost umístění bude konzultována s Ing. arch.
Vítězslavou Rothbauerovou, autorkou projektu revitalizace náměstí.
7. Č.j. 1548/16 Z důvodu uhrazení dlužné částky nájemného schválila žádost paní
R. K. o zrušením výpovědi smlouvy o nájmu pozemku.
Hlasování: 4 – 0 – 0
8. Vzala na vědomí oznámení spolku Sport4active o pořádání běžeckých závodů dne
25. 6. 2016. Souhlasí s konáním závodů na území města Klecany.
Hlasování: 4 – 0 – 0
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9. Vzala na vědomí
a) informaci starosty o potřebě dokoupení dlažebních kostek a krajníků pro opravu
cest v prostoru parku u kostela.
b) nabídku společnosti emef.cz s. r. o., IČ: 014 72 232, místem podnikání Rybná
669/4, 110 00 Praha 1 za cenu 248 280,- Kč bez DPH včetně dopravy.
Schválila nákup dlažebních kostek a krajníků pro opravu cest v prostoru parku u
kostela od společnosti emef.cz s. r. o. za cenu 248 280,- Kč bez DPH včetně
dopravy.
Hlasování: 4 – 0 – 0
10. Vzala na vědomí
a) informaci Sboru dobrovolných hasičů v Klecanech o potřebě pořízení nového
nábytku do šatny a učebny hasičské zbrojnice
b) nabídku p. Vlastimila Zumra, IČ: 74144260, místem podnikání Měšice, U rybníka
256/7 na výrobu a instalaci nábytku do šatny za cenu 106 392,- včetně DPH a do
učebny za cenu 85 160,- Kč včetně DPH.
Schválila objednávku na výrobu a instalaci nábytku pro hasičskou zbrojnici u
p. Vlastimila Zumra, IČ: 74144260, místem podnikání Měšice, U rybníka 256/7 za
celkovou cenu 191 552,- Kč včetně DPH.
Hlasování: 4 – 0 – 0
11. Schválila termín zasedání Zastupitelstva města Klecany – 31. 3. od 18:15 hod.
v zasedací místnosti městského úřadu.

Bc. Daniel Dvořák
místostarosta

Ivo Kurhajec
starosta
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