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              Usnesení č. 32/2021 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 18. října 2021 od 16:00  

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Mgr. Roman Binder (do 18 hodin), Bc. Daniel Dvořák, Pavel 

Kotrba, Ivo Kurhajec 

Hosté: p. Novotný, p. Vacek, p. Ježek, pí. Holubová, pí. Kučerová 

 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 

2. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě – Vybavení interiéru objektů č.p. 74 a č.p. 487 – Rychta, Klecany 

3. Směna pozemků s p. Bezouškovou 

4. Žádost o ředitelské volno pro MŠ Klecany 

5. Nabídka hliníkové rolovací mříže do kulturního sálu na Rychtě – Avaps, s.r.o. 

6. Rozšíření nájemní smlouvy na pronájem budovy č.p. 58, Klecany -  IMPOMAT, s.r.o. 

7. Psí louka, Klecany 

8. Cena města v oblasti kultury a spolkového života města Klecany 

9. Plán využití bývalé budovy městského úřadu Klecany 

    
 

 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

2. Bere na vědomí: 

a) informace o důvodu dodatku – doplnění dodávky o dodatečné dodávky (ve výši 10.500,- Kč),   

    které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a o snížení dodávek  

    dle skutečného počtu dodaného zboží (ve výši 14.813,- Kč). Finanční objem provedené změny ve  

    výši -4.313,- Kč bez DPH. 

              b) návrh Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě - Vybavení interiéru objektů č.p. 74 a č.p. 487 - Rychta,  

                  Klecany, V. sanitární doplňky 

 

      Schvaluje znění a podpis Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě - Vybavení interiéru objektů č.p. 74 a č.p.  

      487 - Rychta, Klecany, V. sanitární doplňky. Ukládá investičnímu technikovi připravit k podpisu 

      Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě se společností Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.,   

      Náchodská 2421, 193 00 Praha 9, IČO: 18626084, termín: 20.10.2021 

 

      Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

3. Bere na vědomí záměr směny části pozemků v katastrálním území Klecany parc. č. 626/5  

     vlastnictví města Klecany a parc. č. st. 204 ve vlastnictví fyzické osoby.  

     Předkládá záměr směny k projednání zastupitelstvu města. 

 

     Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

4. Bere na vědomí žádost paní ředitelky Mgr. Jaroslavy Barešové o ředitelské volno pro MŠ Klecany 
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     z důvodu pozvaného deratizéra. Volno by se spojilo s podzimními prázdninami v ZŠ Klecany. 

      

     Schvaluje ředitelské volno na 29.10. 2021 pro MŠ Klecany. 

 

             Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

5. Bere na vědomí cenovou nabídku na hliníkovou rolovací mříž do kulturního sálu na Rychtě za cenu 

     181.400,- Kč od společnosti AVAPS, s.r.o., U Obalovny 488, 250 67  Klecany. 

      

     Schvaluje cenovou nabídku od společnosti AVAPS, s.r.o. za cenu 181 400,- Kč. 

     Hlasování: 4 pro – 0 proti  – 0 zdržel se 

 

6. Schválila rozšířen nájemní smlouvy se společností IMPOMAT, s.r.o., Na Vyhlídce 538, Klecany,  

      IČO: 24169285 o prostor (12 m²) před objektem budovy č.p. 58. 

Pověřuje paní Kudláčkovou o přípravu dodatku.  

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti  – 0 zdržel se 

  

 

7. Bere na vědomí informaci pana starosty Bc. Daniela Dvořáka ohledně projektu Psí louky 

     v Klecanech.  

     Ukládá starostovi města kontaktovat architekta Ing. Šindeláře. 

 

 

8. Schválila u příležitosti životního jubilea udělení ceny města paní Zdeňce Tomášové za zásluhy 

     v oblasti kultury a společenského života ve městě Klecany. 

 

     Hlasování: 4 pro – 0 proti  – 0 zdržel se 

 

 

9. Schválila záměr využití bývalé budovy městského úřadu, č.p. 52, Klecany pro vybudování CVČ dětí 

     a mládeže v souladu se strategickým plánem. 

 

             Hlasování: 4 pro – 0 proti  – 0 zdržel se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ivo Kurhajec                                                                                      Bc. Daniel Dvořák   

             místostarosta                               starosta 


