Usnesení č. 17/2015
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 11. 5. 2015
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba (od
17:40), Ivo Kurhajec, Jiří Medek (od 17:00)
Hosté: Jiří Valenta, Luboš Ježek
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany
2. Stavba oplocení – V Mexiku 477
3. AVAPS – žádost o odkup pozemku
4. Úprava mandátní smlouvy – p. Ježek
5. Žádost - rozšíření čerpací stanice Hrubý o CNG
6. Koncepční studie rozšíření kapacit areálu ZŠ
7. Pořádání výstavy Lidé lidem
8. Oslava 70. výročí konce II. sv. války
9. Pronájem pozemku – stánek na sídlišti
10. Navýšení kapacity ZŠ
11. Vyjádření obce – posouzení nároku na doplatek na bydlení
12. Podpis nájemní smlouvy – byt č. 604
13. Veřejná prezentace dispoziční studie
14. Žádost o odkup pozemku – p. Hejkrlík
15. Statut komisí rady města
16. Složení sociální komise
17. Složení stavební komise
18. Složení komise životního prostředí
19. Výzva občanům k práci v kulturní a dopravně bezpečnostní komisi
20. Komise k vyhodnocení VŘ
21. Nájem bytu č. 608 – dodatek ke smlouvě
Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání.
Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Vzala na vědomí žádost Květy Prokopcové a Karla Tröbera, oba bytem V Mexiku
477, 250 67 Klecany, zastoupených Bc. Věrou Nagyovou o souhlas se stavebními
úpravami, tj.: výstavbou plotu na severní hranici pozemku č. parc. 224/5,
vybudováním opěrné zdi s oplocením na západní a jižní hranici pozemku č. parc.
224/5 a terénními úpravami na pozemku č. parc. 224/5 dle projektové dokumentace
vypracované Bc. Věrou Nagyovou.
Souhlasí
a) s výstavbou plotu na severní hranici pozemku č. parc. 224/5 za podmínky
obdobného vzhledu jako plot na severní hranici sousedního pozemku č. parc. 224/6

b) s vybudováním opěrné zdi na západní hranici pozemku č. parc. 224/5 za
podmínky, že horní hrana plotu umístěného na opěrné zdi nebude výše než 3,5 m
nad úrovní vozovky v ulici U Školky (v případě průhledného plotu, např. drátěného
horní hrana plotu umístěného na opěrné zdi nebude výše než 4,1 m nad úrovní
vozovky v ulici U Školky), dále projektová dokumentace pro sloučené stavební
řízení bude obsahovat statické posouzení budované opěrné zdi na západní hranici
pozemku a dále vnější povrch opěrné zdi směrem do ulice bude obložen a mít
obdobný vzhled jako opěrné zdi sousedních pozemků (č. parc. 449 nebo 457)
c) s terénními úpravami na pozemku č. parc. 224/5 za podmínky, že pokud se na
pozemku nacházejí kanalizační šachty, budou tyto zvýšeny až na úroveň nového
terénu a projektová dokumentace pro sloučené stavební řízení bude obsahovat
statické posouzení stávající opěrné zdi na východní hranici pozemku.
d) s výstavbou opěrné zdi s oplocením na jižní hranici pozemku č. parc. 224/5 za
podmínky, že horní hrana plotu umístěného na opěrné zdi nebude výše než 1 m
nad stávající plotovou stěnou souseda v severozápadním rohu č. parc. 222/22 a
dále projektová dokumentace pro sloučené stavební řízení bude obsahovat statické
posouzení budované opěrné zdi na jižní hranici pozemku.
Ukládá
technikovi správy majetku zaslat usnesení rady města žadateli a stavebnímu úřadu.
Hlasování: 3 – 0 – 0
3. Č. j. 1391/2015 projednala se zástupcem společnosti AVAPS žádost o odkup části
pozemku v Dolních kasárnách.
4. Na základě usnesení ZMě č. 2/2015 ze dne 20. 4. 2015 (III. Ukládá, bod 2)
projednala možnost úprav znění mandátní smlouvy č. MSP 02/2011 uzavřené mezi
p. Lubošem Ježkem a městem Klecany dne 11. 8. 2011. Ukládá místostarostovi
vstoupit v jednání s p. Ježkem a navrhnout změnu smlouvy.
5. Č. j. 1476/2015 vzala na vědomí žádost Vladimíra Hrubého, IČO 11303352, se
sídlem Bakovská 126, 293 07 Debř, zastoupeného ing. Zuzanou Vrkoslavovou o
souhlas s realizací záměru „Dostavba CNG v areálu ČSPHM Hrubý na pozemcích
č. parc. 589/15, 589/16, 589/17, 589/18 a 685/24“
Schvaluje
realizaci záměru „Dostavba CNG v areálu ČSPHM Hrubý na pozemcích č. parc.
589/15, 589/16, 589/17, 589/18 a 685/24“ dle projektové dokumentace vypracované
Petrem Šlajsem, ČKAIT 00012169, Vojkovice 67, 277 44 Vojkovice
Ukládá
technikovi správy majetku zaslat usnesení rady města žadateli a stavebnímu úřadu
Hlasování: 5 – 0 – 0
6. Schválila navýšení částky vyplacené ing. arch. Pavlu Geierovi za zpracování
Koncepční studie rozšíření kapacit areálu ZŠ Klecany o 3 500 Kč. Navýšení je
způsobeno dodatečnou objednávkou odhadu nákladů stavby.
Hlasování: 5 – 0 – 0
7. Schválila pořádání výstavy Lidé lidem – justiční křivdy 50. let. Výstavu bude možno
navštívit od června 2015 v obřadní síni městského úřadu.
Hlasování: 5 – 0 – 0

8. Č. j. 1832/2015 schválila žádost paní Zdeňky Tomášové o příspěvek na oslavu 70.
výročí konce II. světové války dne 23. 5. na náměstí V. B. Třebízského. K této
příležitosti bude opět otevřena výstava dokumentující život v Klecanech v letech
1930 – 1945. Na oslavě vystoupí bigband Hudebního gymnázia Praha, skupina
majitelů historických vojenských vozidel, skupina ArtRosa z Hořic a uskuteční se
módní přehlídka dobových modelů. Příspěvek bude vyúčtován oproti daňovým
dokladům a celková částka nepřekročí 15 000,- Kč.
Hlasování: 5 – 0 – 0
9. Č. j. 1820/2015 schválila zrušení výpovědi nájemní smlouvy uzavřené mezi městem
Klecany a p. Kvapilovou na pronájem pozemku pod stánkem na sídlišti. Důvodem
zrušení výpovědi je uhrazení dlužného nájemného.
Hlasování: 5 – 0 – 0
10. Vzala na vědomí Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o
navýšení kapacity Základní školy v Klecanech na 420 žáků.
11. Č. j. 1891/2015, 1892/2015 projednala žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce
v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele o dávku, který
užívá bydlení v ubytovacím zařízení nacházejícím se v katastrálním území obce.
Ukládá místostarostovi a člence sociální komise p. Kudláčkové provést místní
šetření.
12. Schválila podpis nájemní smlouvy č. 12/2015 mezi městem Klecany a Otou
Koubkem, trvalým pobytem Na Skalkách 368, 250 67 Klecany. Jedná se o
pronájem bytové jednotky č. 604 v domě č. p. 970, Dolní Kasárna.
Hlasování: 5 - 0 - 0
13. Schválila konání veřejné prezentace dispoziční studie na objekty: Rychta, Spolkový
dům, Městský úřad, Sportklub ve středu 20. 5. od 18.00 hodin v zasedací místnosti
MÚ. Prezentaci provedou autoři studie ing. arch. V. Zůna a ing. arch. T. Beneš.
Hlasování: 5 - 0 - 0
14. Vzala na vědomí
a) žádost pana Tomáše Hejkrlíka, bytem K vodojemu
o prodej částí pozemků 128/6 a 167/23 ze dne 27. 4. 2015

517,

Klecany

b) informaci technika správy majetku o umístění inženýrských sítí a lampy
veřejného osvětlení na uvedených pozemcích
Nesouhlasí s prodejem částí pozemků 128/6 a 167/23 z důvodu uložení
inženýrských sítí na těchto pozemcích.
Ukládá technikovi správy majetku zaslat usnesení rady města žadateli do 22. 5.
2015.
Hlasování: 0 – 3 (Kotrba, Kurhajec, Bendl) – 2 (Medek, Dvořák)
15. Schválila statut komisí rady města.
Hlasování: 5 - 0 - 0
16. Potvrzuje složení sociální komise: Mgr. Iveta Žemličková (předsedkyně), Zuzana
Kudláčková, Dagmar Braunová, Jarmila Brožová, Veronika Ouředníková
Hlasování: 5 - 0 - 0

17. Potvrzuje složení stavební komise: ing. arch. Jiří Hůrka (předseda), ing. arch. Vít
Čermák, ing. Luděk Pech, Jiří Matějka, Jan Suchomel
Hlasování: 5 - 0 - 0
18. Potvrzuje složení komise životního prostředí: Martin Lemon (předseda), Jaromír
Bratka, Dušan Šebek
Hlasování: 5 - 0 - 0
19. Rada města oslovuje občany, kteří by měli zájem pracovat v kulturní a dopravně –
bezpečnostní komisi, aby kontaktovali vedení města.
20. Jmenuje komisi k vyhodnocení výběrového řízení na obsazení funkce investiční
technik a projektový manažer ve složení: Ivo Kurhajec, Bc. Daniel Dvořák, ing.
Michal Rathouzský, Mgr. Pavel Kotrba, ing. Jiří Bend.
Hlasování: 5 - 0 - 0
21. Schválila dodatek ke smlouvě o nájmu bytu č. 608 uzavřené dne 31. 5. 2013 mezi
městem Klecany a Marií Fafkovou. Jedná se o navýšení záloh na energie.
Hlasování: 5 - 0 - 0

Bc. Daniel Dvořák
místostarosta

Ivo Kurhajec
starosta

