
Usnesení č. 34 / 2014 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 20. 10. 2014 
 

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

Medek, Ladislav Němeček 

Hosté: Ján Petříček, Lenka Lisá, Libuše Kvítková, Jan Šafář 

 

1. Č.j. 1117/2014 projednala směnnou a darovací smlouvu mezi městem Klecany 

a Jánem Petříčkem, Libuší Kvítkovou, Bc. Petrem Kvítkem, Pavlem Lisým a Lenkou 

Lisou. Vlastníci dotčených nemovitostí se shodli na nutnosti vypořádat vlastnické 

vztahy k pozemkům tak, aby vlastnictví a jeho evidence v katastru nemovitostí 

odpovídalo skutečné držbě. Nepoměr směny pozemků je způsoben v rámci 

dopustných nepřesností v katastru nemovitostí. 

2. Schválila nákup vany na tuky Lapol OTP – 7 za cenu 37.000,- Kč bez DPH do 

kanalizace k budoucí prodejně masa v ulici Do Kaštan. 

3. Č.j. 4084/2014 vzala na vědomí Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2014 od 

příspěvkové organizace ZUŠ Klecany. 

4. Č.j. 4094/2014 vzala na vědomí Výroční zprávu ZUŠ Klecany pro školní rok 

2013/2014. 

5. Č.j. 4056/2014 schválila položení vinylové podlahy v hudebním sále v ZUŠ Klecany 

za cenu cca 100.000,- Kč. Náklady budou čerpány z investičního fondu ZUŠ 

Klecany. Dále schválila bezplatné užívání prostoru a pomůcek ZUŠ pro činnost 

spolku ArtCreativ, který byl založen především pro výuku předškolních dětí. 

6. Č.j. 4050/2014 vzala na vědomí Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2014 od 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Klecany. 

7. Vzala na vědomí Výroční zprávu ZŠ a MŠ  Klecany pro školní rok 2013/2014. 

8. Vzala na vědomí aktualizaci Pasportu místních a účelových komunikací, pěšin 

a stezek města Klecany k 1. 10. 2014. 

9. Schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě č. 030/2014 s Ing. Arch. Farukem 

Sarajličem o úpravě termínu realizace prací. Stavební práce byly zahájeny 

16.10.2014, jedná se o rekonstrukci komunikace k areálu Dolní Kasárna (ul. 

U  Obalovny). 

10. Č.j. 4105/2014 schválila vyplacení odměny Ladislavu Němečkovi při skončení 

funkčního období v souladu s § 75 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve dvou 

částech a to první z říjnovou měsíční odměnou 15.11.2014 a druhou část 

k 15.2.2015. 

 

  Příští zasedání Rady města se bude konat 3. listopadu  2014. 

 

 

 

 

        Ladislav Němeček           Ivo Kurhajec 
             místostarosta     starosta 


