
 

Usnesení č. 11 / 2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 30. 3. 2015 

 

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba, Ivo 

Kurhajec, Jiří Medek 

Host: Jan Tvrdý 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání rady města 

2. Host – p. Tvrdý, starosta obce Zdiby 

3. Náhradník komisí – veřejná zakázka 

4. Věcné břemeno - ČEZ 

5. Zápis z jednání sociální komise 

6. Zápis z jednání komise stavební a životního prostředí 

7. Přezkoumání hospodaření města v r. 2014 

8. Veřejnosprávní kontrola projektu – oprava komunikace  

9. Přijetí daru – herní prvky v Astraparku 

10. Letní provoz v MŠ 

11.  Opravy místních komunikací 

12. Žádost spolku Pravý Hradec o uzavření nájemních nebo výpůjčních smluv 

13. Akce k 70. výročí konce II. sv. války 

14. Zásady pro uzavírání smluv o věcném břemeni služebnosti inženýrských sítí na 

pozemcích ve vlastnictví města Klecany 

 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Projednala se starostou obce Zdiby situaci v ZŠ Klecany. Seznámila jej 

s uvažovanými možnostmi navýšení kapacity ZŠ. Dále jednala o činnosti Obecní 

policie Zdiby na území města Klecany. 

3. Vzala na vědomí návrh starosty na jmenování Mgr. Pavla Kotrby náhradníkem 

komise pro otevírání obálek a hodnotící komise VZ „Výměna autobusových 

zastávek – město Klecany“ a VZ „Kontroly, revize, údržba, opravy plynových 

zařízení a pohotovostní služba – město Klecany“. Jmenuje Mgr. Pavla Kotrbu 

náhradníkem komise pro otevírání obálek a hodnotící komise VZ „Výměna 

autobusových zastávek – město Klecany“ a VZ „Kontroly, revize, údržba, opravy 

plynových zařízení a pohotovostní služba – město Klecany“. 

Hlasování: 5 – 0 – 0   

4. Č.j. 905/2015 schválila podpis smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s.  

           o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 138/5 v k.ú. Klecany. 



Hlasování: 5 – 0 – 0  

5. Vzala na vědomí zápis č. 2 z jednání sociální komise dne 26. 3. 2015. Sociální 

komise nedoporučuje využít nabídku sdružení Život 90 na nákup a provoz 

domácích stanic tísňové péče pro seniory.  

6. Vzala na vědomí zápis z jednání komise stavební a životního prostředí ze dne  

           23. 3. 2015 

7. Č.j. 1118/2015 vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

města Klecany v roce 2014, provedeného odborem kontroly Středočeského kraje 

ve dnech 24. 3. – 25. 3. 2015 a 21. 10. – 22. 10. 2014. Závěr kontroly: „Byly zjištěny 

chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem 

c): (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)“ 

8. Č.j. 1172/2015 vzala na vědomí protokol o výsledku průběžné veřejnosprávní 

kontroly projektu „Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní Kasárna“. 

9. Schválila uzavření darovací smlouvy - přijetí daru od Občanského sdružení 

Astrapark o. s.. Občanské sdružení daruje městu dva herní prvky a kreslící tabuli 

umístěné na dětském hřišti v Astraparku.  

Hlasování: 5 – 0 – 0  

10. Č.j. 1173/2015 vzala na vědomí oznámení ředitele ZŠ a MŠ Klecany o letním 

provozu MŠ. 

11. Vzala na vědomí 

a) informaci starosty o potřebě realizace 2. etapy oprav místních komunikací 

v Klecanech 

b) informaci starosty o možnosti získání dotace z „Regionálního operačního 

programu Střední Čechy, oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 

– místní komunikace“ 

c) cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace ve stupni pro 

stavební povolení „Rekonstrukce povrchů komunikací – II. etapa“ firmy 

Projection, s.r.o. IČ: 28809459 s místem podnikání Antonína Kopeckého 151, 

549 22 Nový Hrádek ze dne 30.3.2015 

d) návrh smlouvy o dílo „Zpracování projektové žádosti o dotaci“ na zmíněnou 

opravu komunikací z uvedeného operačního programu podaného firmou LK 

Advisory, s.r.o., IČ 24275093 s místem podnikání Kubánské náměstí 13691/11, 

100 00 Praha 10 dne 30.3.2015.  

 

 Schvaluje: 

a) objednání vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení 

„Rekonstrukce povrchů komunikací – II. etapa“ firmy Projection, s.r.o. IČ: 

28809459 s místem podnikání Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek 

b) znění smlouvy o dílo „Zpracování projektové žádosti o dotaci na zmíněnou 

opravu komunikací z uvedeného operačního programu podaného firmou LK 

Advisory, s.r.o., IČ 24275093 s místem podnikání Kubánské náměstí 13691/11, 

100 00 Praha 10. 

  

Ukládá: 



a) starostovi objednání projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení 

„Rekonstrukce povrchů komunikací – II. etapa“ u firmy Projection, s.r.o. Termín 

do  1.4.2015. 

b) uzavřít smlouvu o dílo „Zpracování projektové žádosti o dotaci“ na zmíněnou 

opravu komunikací z uvedeného operačního programu s firmou LK Advisory, 

s.r.o. 

Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

12. Č.j. 1075/2015 projednala žádost spolku Pravý Hradec o uzavření nájemní či 

zápůjční smlouvy na objekty města, které spolek užívá. Ukládá vedení města 

pozvat zástupce spolku Pravý Hradec k osobnímu jednání z důvodu upřesnění 

požadavků Pravého Hradce na užívání prostor v Dolních Kasárnách. 

13. Vzala na vědomí informaci starosty o konání akce - kladení věnců u příležitosti 70. 

výročí konce II. světové války dne 5. 5. 2015. 

14. Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě přijetí zásad pro uzavírání smluv o 

věcném břemeni služebnosti inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města 

Klecany. Souhlasí se zněním zásad pro uzavírání smluv o věcném břemeni 

služebnosti inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města Klecany. Schvaluje 

zásady pro uzavírání smluv o věcném břemeni služebnosti inženýrských sítí na 

pozemcích ve vlastnictví města Klecany. Ukládá vedení města zajistit zveřejnění 

zásad pro uzavírání smluv o věcném břemeni služebnosti inženýrských sítí na 

pozemcích ve vlastnictví města Klecany na webových stránkách města Klecany. 

Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

 

                                      

    Příští zasedání Rady města se bude konat  13. 4. 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Daniel Dvořák                                                                              Ivo Kurhajec 
            místostarosta                          starosta 
 
  


