Usnesení č. 18 / 2014
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 2. 6. 2014
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Ladislav Němeček
Omluveni : Ing. Jiří Bendl, , Jiří Medek

1) Č.j. 2102/14 schválila žádost p. Elišky Spudilové o úpravu komunikace v ulici U
Háje před rod. domem Spojovací č.p. 119, Klecany. Jedná se o úpravu – stání
pro invalidy pro p. Václava Ševčíka ( ZTP/P ), který je upoután na invalidní
vozík.
2) Č.j. 2103/14 vzala na vědomí zápis kontrolního a finančního výboru z kontroly
spolků s ročním příspěvkem nad 50.000,- Kč. Jednalo se o tři spolky TJ Sokol
Klecany, Pravý Hradec a Junák – svaz skautů a skautek ČR. Výbory navrhují
společné jednání se zástupci spolků při přípravě podkladů pro vzor žádosti na
příspěvek přesahující 50.000,- Kč. Podpořeny dotací by měly být činnosti , které
využívají primárně občané města Klecany nebo ty, které budu pro město
přínosem.
3) Č.j. 2106/14 projednala žádost TJ Sokol Klecany oddíl kopané o navýšení
finančního příspěvku na dofinancování části fotbalové sezóny 2014/2015 ve výši
130.000,- Kč ( 90.000,- Kč doprava a cestovné + 40.000,- Kč úhrady výkonu
rozhodčích ). Předá Zastupitelstvu města.
4) Č.j. 2113/14 projednala žádost p. Marie Staňkové na výstavbu víceúčelové
nafukovací sportovní haly na multifunkční hřiště v ZŠ a MŠ Klecany. Předá
Zastupitelstvu města.
5) Č.j. 2114/14 projednala dopis České unie sportu určené sportovním klubům a
tělovýchovným jednotám, jejichž sportovišť se dotýkají církevní restituce. Ze
strany Římsko-katolické církve bude jednoznačně uplatňována snaha vyjít vstříc
jednotlivým sportovním organizacím a najít rozumné a smysluplné řešení
jednotlivých případů, kdy jsou oprávněnými restitučními nároky dotčena
nezkolaudovaná sportoviště, aktivně používaná členy i veřejností.
6) Č.j. 2116/14 schválila nabídku spol. JOMA spol. s r.o., Kazínská 12/4, Praha 5
na dodávku a montáž vzduchotechniky pro odtah exhalátů v dílně údržby města
Klecany za cenu 10.990,- Kč bez DPH.
7) Č.j. 2118/14 schválila cenovou nabídku spol. Techniserv, s.r.o., Praha na
„Dokumentaci změny stavby před dokončením objektu č.p. 946, Klecany (
stavebně a požárně bezpečnostní řešení) za celkovou cenu 13.915,- Kč včetně
DPH.

8) Schválila podpis Nájemní smlouvy č. 028/2014 mezi Městem Klecany a MUDr.
Klárou Bláhovou a Danou Kopčovou na část budovy č.p. 54 nebytový prostor
v 1.NP o výměře místností 46.5 m2 za cenu 2.028,- Kč. Smlouva je na dobu
neurčitou od 1. 7. 2014.
9) Č.j. 1976/14 a 1981/2014 vzala na vědomí Oznámení o udělení korekce výše
podpory z Operačního programu Životní prostředí pro akce „Realizace
energetických úspor na objektech Městské ubytovny a Zdravotního střediska
v Klecanech“ a „Realizace energetických úspor v areálu Mateřské školy
v Klecanech“ bylo shledáno porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Město Klecany proti tomuto podalo námitku k Řídícímu orgánu prostřednictvím
SFŽP.
10) Schválila Nájemní smlouvu č. 027/ 2014 mezi městem Klecany a panem
Radovanem Mojžíšem, U Louže 642, 250 67 Klecany. Předmětem nájmu je
budova č.p. 955 o výměře 354m2 a venkovní nezpevněná plocha o výměře 502
m2 za celkovou cenu 18.924,- Kč včetně DPH. Tato smlouva je uzavřena na
dobu určitou v délce 10 - ti let. Dále schválila smlouvu o vypořádání zhodnocení
majetku pronajímatele nájemcem v nebytovém prostoru č.p. 955 v areálu Dolní
Kasárna. Technické zhodnocení předmětného nebytového prostoru popř. výdaje
dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/ 1992/ Sb. o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů budou provedeny na náklady nájemce. Nájemce nebude po
pronajímateli požadovat náhradu nákladů (výdajů), a to ani po skončení
nájemního vztahu.
11) Schválila program a jednání zastupitelstva města Klecany na den 19. června
2014 od 18.15 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Klecany.
Příští zasedání Rady města se bude konat 10. června 2014.
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