Usnesení č. 25 /2017
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 24.7. 2017 od 16:00
Přítomni dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Mgr. Pavel Kotrba, Ing. Jiří Bendl, Jiří Medek
(příchod 16.45 hod.)
Omluven: Bc. Daniel Dvořák
Hosté: Ing. Michal Rathouzský
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany
2. Účetní závěrka ZUŠ Klecany
3. Oprava střechy v č.p. 941 v DK
4. Projektová dokumentace – výstavba sběrného dvora
5. Termín a program zasedání zastupitelstva města
6. Dotace – sportovní hřiště
7. Schválení daru
8. Vyjádření k předběžným oceňovacím údajům
9. Stěhování agend

1.
2.
3.

4.

Rada města Klecany:
Schválila program zasedání.
Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Schválila účetní závěrku ZUŠ Klecany k 30. 6. 2017.
Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Bere na vědomí informaci starosty o potřebě opravy střechy č.p. 941 a nabídku společnosti
Bitumizol RP s.r.o., IČ: 054 57 807, místem podnikání Jiráskova 91/26, 779 00 Olomouc na
opravu opravou střechy č.p. 941 za cenu 103 740,- Kč bez DPH.
Schvaluje objednání opravy opravou střechy č.p. 941 u společnosti Bitumizol RP s.r.o., IČ:
054 57 807, místem podnikání Jiráskova 91/26, 779 00 Olomouc za cenu 103 740,- Kč bez
DPH.
Ukládá technikovi správy majetku vystavit objednávku.
Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Bere na vědomí informaci starosty o potřebnosti výstavby nového sběrného dvora
v prostoru Dolních kasáren, projektovou dokumentaci vypracovanou společností JM
Construction, s.r.o. v září 2016 a nabídku společnosti MA projekt, spol. s r.o., IČ: 284
36 318, místem podnikání Patočkova 1638/67, 169 00 Praha 6 na zajištění administrace
veřejné zakázky na výběr dodavatele nového sběrného dvora v prostoru Dolních kasáren za
cenu 22 000,- Kč bez DPH
Schvaluje výstavbu nového sběrného dvora v prostoru Dolních kasáren dle projektové
dokumentace vypracované společností JM Construction, s.r.o. v září 2016 a znění a podpis
mandátní smlouvy na zajištění administrace veřejné zakázky na výběr výstavby nového
sběrného dvora v prostoru Dolních kasáren se společností MA projekt, spol. s r.o., IČ: 284
36 318 za cenu 22 000,- Kč bez DPH.
Ukládá technikovi správy majetku připravit mandátní smlouvu k podpisu.
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5.

6.

7.

8.

9.

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Schválila termín a program zasedání Zastupitelstva města Klecany. Zasedání zastupitelstva
se bude konat 10. srpna 2017 v 18.15 hodin.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Projednala nabídku na zpracování dotace na projekt sportovní hřiště. Souhlasí s podáním
žádosti a se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce.
Předá Zastupitelstvu města Klecany ke schválení.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Vzala na vědomí zápis č. 3/2017 sociální komise a schválila dar pro p. J.Č a podpis darovací
smlouvy.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Vzala na vědomí vyjádření k předběžným oceňovacím údajům majetku třetích osob (VKM
a.s.) na ČOV Klecany vypracovaný JUDr. Pavlou Plášilovou, se sídlem Jakubská 1 602 00
Brno. Předá zastupitelstvu města.
Vzala na vědomí vyjádření Ministerstva vnitra ke stěhování agend z Prahy do Brandýsa nad
Labem. Starosta informoval o jednání starostů obcí pí. Sýkorové, p.Kupky a p. Kurhajce se
zástupci z MV. Zástupci obcí, které nemají přímé spojení s Brandýsem nad Labem- Stará
Boleslav i nadále trvají na zrušení tohoto nařízení.

Mgr. Pavel Kotrba
radní

Ivo Kurhajec
starosta
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