
Usnesení č. 21 / 2013 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 29. 7. 2013 
 

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

Medek 

Omluven: Ladislav Němeček 

Hosté: David Čuka, Dita Zimmermannová, Luboš Ježek 

 

1. Projednala podmínky nájemní smlouvy se společností Woodcote CZ a.s. 
s účinností od 1. 9. 2013 na základě zmenšení předmětu nájmu o plochu u 
zámecké zdi a objektu č.p. 951 a přilehlých ploch. Pověřila p. Ježka dalším 
jednáním se společností Woodcote. 

2. Č.j. 2394/2013 vzala na vědomí vyjádření Povodí Vltavy, s.p., ve kterém je 
uvedeno, že výše ceny pro odkoupení „Studny Klecany“ (Klecánky) na pozemku 
p.č. 287/2 v k.ú. Klecany je dána navrženou kupní cenou dle znaleckého posudku 
č. 649-3/2013. Předá ZMě k dalšímu projednání. 

3. Č.j. 2465/2013 informaci společnosti Elektrowin a.s. o provedené kontrole 
na sběrném dvoře. Obsluha byla poučena o nutnosti třídění velkých a malých 
spotřebičů do stávajícího wintejneru. 

4. Č.j. 2456/2013 schválila konání akce „Klecanský širák – letní kino, týden českých 
filmů“, kde od 3. do 7. 9. 2013 na náměstí Třebízského ve večerních hodinách 
dojde k promítání filmů. Rovněž schválila příspěvek na akci z Fondu kultury, sportu 
a volného času ve výši 50 % nákladů, tj. 11.000,- Kč. 

5. Schválila podpis nájemní smlouvy č. 031-2013 s panem Robertem Labaštou 
o nájmu pozemku p.č. 457/8 v areálu Dolní kasárna za účelem výcviku psů. 
Za údržbu plochy a sekání trávy odpovídá nájemce. 

6. Schválila podpis nájemní smlouvy č. 032-2013 se společností Qestel s.r.o. o nájmu 
části budovy 944 v areálu Dolní Kasárna, č. vrat 8/25 o výměře 108 m2 a plochy 
před budovou o výměře 40 m2 za účelem využití garážování. 

7. Schválila podpis nájemní smlouvy č. 033-2013 se společností EuroAgri spol. s r.o. 
o nájmu části budovy 944 v areálu Dolní Kasárna, č. vrat 7/25 o výměře 108 m2 
 plochy před budovou o výměře 81 m2 za účelem využití garážování. 

8. Schválila rozpočtové opatření č. 5 na rok 2013 o poskytnutí účelové dotace 
Krajského úřadu Středočeského kraje na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná 
opatření přijatá v rámci řešení krizové situace ve výši 2.694.000,- Kč. 

9. Č.j. 2533/2013 schválila nabídku Truhlářství Miroslav Bach ve výši 109.439,- Kč 
bez DPH na opravu oplocení dětského hřiště včetně montáže v Klecánkách v rámci 
řešení krizové situace po povodni. 

10. Č.j. 2534/2013 schválila nabídku VRŠA – SPORT s.r.o. ve výši 144.911,- Kč bez 
DPH na pokládku umělé trávy tenisové na bývalé antukové hřiště v Klecánkách 
v rámci řešení krizové situace po povodni. 

11. Č.j. 2040/2013 projednala žádost Martina Marka o odkup pozemku p.č. 226 
v k.ú. Klecany o výměře 72 m2 na základě předloženého znaleckého posudku 
č. 1094-39/13. Předá ZMě ke schválení. 

12. Vzala na vědomí dohodu o využití pozemku ve vlastnictví města Klecany se 
společností Zlínstav a.s. o záboru části pozemku p.č. 136/3 v k.ú. Klecany (za 



garážemi v ulici Luční) za účelem rozšíření staveniště (deponie zeminy) 
a obslužnosti stavby NÚDZ. 

13. Č.j. 2270/2013 schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2013 
se společností EMV s.r.o. o vystavování měsíčních dílčích faktur plnění díla 
s prodlouženou splatností každé faktury o 120 kalendářních dní po ukončení díla 
dle podmínek platné smlouvy o dílo (Rekonstrukce MŠ Klecany). 

14. Č.j. 2192/2013 schválila žádost paní Dagmar Braunové o pronájmu nájemního bytu 
č.  609 v areálu Dolní Kasárna. 

15. Č.j. 2189/2013 neschválila žádost pana Jaroslava Damka o pronájmu nájemního 
bytu č. 609  v areálu Dolní Kasárna. Z důvodu splnění všech podmínek umístění do 
bytu v DPS pověřila starostu města dalším jednáním s panem Jaroslavem 
Damkem.  

16.  Č.j. 2428/2013 schválila žádost ředitelky ZUŠ Klecany o schválení dalšího místa 
vzdělávání v odloučeném pracovišti v Odolena Voda v nebytových prostorech 
budovy v Květnové č.p. 209. Rovněž schválila žádost o vypracování dodatku 
ke zřizovací listině, ve kterém bude uvedeno nové místo vzdělávání. 

17. Č.j. 2369/2013 schválila podpis smlouvy č. IV-12-6015129/1 o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene na akci „Klecany, ul. Nová p.č. 181/28 – 
smyčka kNN“. 

18. Č.j. 2239/2013 vzala na vědomí připomínku Mgr. Dušana Križana k usnesení RM 
č. 13/2013 k bodu 5, kde RM schválila podpis plánovací smlouvy se společností 
TSM Group s.r.o. Celou záležitost řeší Stavební úřad Klecany v souladu s územním 
plánem města Klecany se stavebníkem. RM nepodpoří žádnou variantu, která by 
byla v rozporu s územním plánem.  

19. Schválila podpis smlouvy se společenstvím pro dům č.p. 687 ASTRA PARK 
KLECANY o nájmu pozemku p.č. 463/34 a rovněž schválila podpis smlouvy 
o nájmu se společenstvím pro dům č.p. 688 ASTRA PARK KLECANY o nájmu 
pozemku p.č. 463/35, obojí za účelem vybudování dětského hřiště dle předložené 
PD v lokalitě ASTRA PARK. 

20. Schválila záměr prodeje dvou oveček na chov předem známému zájemci. 

 

 

Příští zasedání Rady města se bude konat 5. srpna 2013.  

 

 

 

       radní starosta 
  Ing. Kristýna Holubová Ivo Kurhajec    


