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Usnesení č. 7/ 2016 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 15. 2. 2016 

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

(16:30), Ivo Kurhajec, Jiří Medek 

Host: Ing. Michal Rathouzský 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Rekonstrukce elektrických rozvodů – hasičská zbrojnice 

3. Odhad ceny hasičského vozu 

4. ZŠ – rozbor hospodaření, žádost o investiční příspěvek 

5. Akustické úpravy a ozvučení auly MŠ 

6. Výběrové řízení – investiční technik/ projektový manažer 

7. Stavební program Modernizace a rozšíření základní školy 

8. Umístění informačních značek 

9. Boleslavka – stanoviště kontejnerů na tříděný odpad 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Schválila cenovou nabídku pana Eduarda Hurycha, IČ: 71137033 místem 

podnikání Povltavská 59/3, 250 67 Klecany na rekonstrukci a revizi elektrických 

rozvodů v hasičské zbrojnici za cenu 57 697,- Kč bez DPH. Objednávka bude 

provedena po přidělení dotace. 

Hlasování: 4  – 0  – 0 

3. Vzala na vědomí odhad ceny hasičského vozu Škoda 706 THP, r. v. 1962. Odhadní 

cena byla stanovena na 12 000,- Kč. Toto nepotřebné vozidlo bude nabídnuto 

k prodeji. 

4. Č. j. 879/16 Vzala na vědomí rozbor hospodaření ZŠ včetně žádosti o investiční 

příspěvek. Předá finančnímu výboru. 

5. Projednala nabídku pana Vojtěcha Pecky, IČ: 10187197, místem podnikání 

K Hrnčířům 253, 149 00 Praha 4 na akustické úpravy a ozvučení auly v MŠ za 

celkovou cenu 171 360,63 Kč. Uložila místostarostovi poptat další nabídky. 

6. Na základě výsledku výběrového řízení na obsazení funkce investiční technik a 

projektový manažer rada města doporučuje starostovi uzavřít smlouvu s panem 

Lubošem Ježkem. 

Hlasování: 5  – 0  – 0 

7. Vzala na vědomí  

a) informaci o potřebě objednání stavebního programu Modernizace a rozšíření 

Základní školy v Klecanech potřebné pro zadání veřejné zakázky Studie rozšíření 

kapacity základní školy v Klecanech 
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b) nabídku Jana Suchomela, IČ: 83306640, místem podnikání Klecany 364, 250 67 

Klecany na vypracování stavebního programu Modernizace a rozšíření základní 

školy v Klecanech za cenu 6 800,- Kč bez DPH 

Schválila objednání stavebního programu Modernizace a rozšíření základní školy 

v Klecanech u Jana Suchomela za cenu 6 800,- Kč bez DPH. 

Hlasování: 5  – 0  – 0 

8. Vzala na vědomí informaci místostarosty o potřebě umístění informačních značek 

upozorňujících řidiče na dodržování nejvyšší povolené rychlosti z důvodu pohybu 

chodců (zvláště dětí) v lokalitě Boleslavka a na dalších problematických místech. 

Rada města souhlasí s umístěním těchto značek. Ukládá místostarostovi zajistit 

poptávku výroby informačních značek. 

Hlasování: 5  – 0  – 0 

9. Vzala na vědomí zprávu dopravního inspektorátu Krajského ředitelství policie 

Středočeského kraje, která upozorňuje na nevhodné umístění stanoviště kontejnerů 

na tříděný odpad na křižovatce ulic Na Vyhlídce a U Louže. Souhlasí s novým 

umístěním stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v souladu s doporučením 

dopravního inspektorátu Policie ČR na části pozemků č. 202/14 a 202/15. Ukládá 

místostarostovi zajistit projektovou dokumentaci a souhlas s umístěním stavby. 

Hlasování: 3  – 2 (Bendl, Kurhajec)  – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Daniel Dvořák                                                                                   Ivo Kurhajec 
            místostarosta                             starosta  


