
Usnesení č. 24 / 2012 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 13. 8. 2012 
 

 

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří 

Medek 

Omluveni: Ladislav Němeček 

 

1. Projednala návrh  nájemní smlouvy mezi městem Klecany a Pravým Hradcem 

o.s.na pronájem nebytových prostor č.p. 74 (areál Rychta). Na příští jednání bude 

pozván zástupce o.s. Pravý Hradec.  

2. Č.j. 2310/2012 vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o 

nejvyšším povoleném počtu stravovaných ve školní jídelně  600 stravovaných. 

3. Č.j. 2260/2012 schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IZ-12-6000285/VB/1 s f. ČEZ 

Distribuce, a.s. na podzemní kabelové vedení vysokého napětí, úsekový odpínač 

na stávajícím sloupu na par.č. 199, 195/1. 

4. Č.j. 2261/2012 vzala na vědomí rozhodnutí č. 156 Městského úřadu Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav na úplnou uzavírku komunikace č. III/2427 v k.ú. Hoštice a 

povolení objížďky přes Drasta a v ul. V Honech. 

5. Č.j. 2222/2012 schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování 

kontejnerů s f. Elektrowin a.s. 

6. Č.j. 2262/2012 schválila výměnu listových per na vozidle Multicar M 26 ve výši 

12.000,- Kč. 

7. Z důvodu závažných zdravotních problémů p. Josefa Materny schválila ukončení  

nájemní smlouvy k bytové jednotce č.606 v domě č.p. 970 v Dolních Kasárnách a 

uzavření nájemní smlouvy na byt. č. 6 v domě s pečovatelskou službou č.p. 969 

v Dolních Kasárnách. 

8. Schválila podpis smlouvy s p. Danielem Szaffnerem na servisní činnosti, které jsou 

nutné pro řádný provoz městské knihovny. 

9. Č.j. 2001/2012 vzala na vědomí rozbor hospodaření za 1. pololetí 2012 Základní a 

Mateřské školy Klecany. Předá FV města. 

10. Schválila návrh společnosti PXP Studio s.r.o. na geodetické doměření míst 

napojení příjezdových komunikaci k pozemku 357/1 ve výši 8.500,- Kč. 

 

Příští zasedání Rady města se bude konat 27. srpna 2012 

 

    starosta 
 Ivo Kurhajec 


