Usnesení č. 39/2015
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 12. 10. 2015
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl (od 17:15), Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel
Kotrba, Ivo Kurhajec, Jiří Medek
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany
2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání
3. Věcné břemeno služebnosti – ČEZ Distribuce, a. s.
4. Věcné břemeno služebnosti – plynovodní přípojka
5. Rekonstrukce vytápění zdravotního střediska – zrušení výběrového řízení
6. Ubytovna – kamerový systém
7. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 626/38
8. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 63
9. Pořízení a zhotovení změny č. 3 ÚP
10. Termín jednání zastupitelstva
11. Výběr dodavatele elektrické energie s využitím elektronické aukce
12. Volební řád – školská rada
Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Schválila, aby se město Klecany, jakožto zřizovatel Základní školy a Mateřské školy
v Klecanech zapojilo do projektu tvorby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
a bude na jeho tvorbě spolupracovat s jeho zpracovatelem, kterým je pro území
celého ORP město Brandýs nad Labem.
Hlasování: 4 – 0 – 0
3. Vzala na vědomí žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, místem
podnikání Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín zastoupené
společností ELEKTROŠTIKA, s. r. o., IČ: 48041122, místem podnikání U Družstva
Ideál 13, 140 00 Praha 4 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni
služebnosti inženýrské sítě na stavbu Kabelové vedení NN 0,4 kV na pozemcích č.
parc. 128/2, 128/5 a 668/1 k. ú. Klecany ze dne 11. 8. 2015 a projektovou
dokumentaci na tuto stavbu vypracovanou společností ELEKTROŠTIKA, s. r. o.
v červenci 2015.
Schválila
a) umístění stavby Kabelové vedení NN 0,4 kV na pozemcích č. parc. 128/2, 128/5
a 668/1 k. ú. Klecany dle projektové dokumentace vypracované společností
ELEKTROŠTIKA, s. r. o.
b) znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni služebnosti
inženýrské sítě na stavbu Kabelové vedení NN 0,4 kV na pozemcích č. parc. 128/2,
1

128/5 a 668/1 k. ú. Klecany se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035,
místem podnikání Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín.
Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu.
Termín: do 19. 10. 2015
Hlasování: 4 – 0 – 0
4. Vzala na vědomí žádost Jana Brokla, bytem Do Klecánek 27, 250 67 Klecany o
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni služebnosti inženýrské
sítě na akci akci Plynovodní přípojka Do Klecánek 27 - Brokl na pozemcích č. parc.
639/1 a 697/10 k.ú. Klecany a projektovou dokumentaci na stavbu Plynovodní
přípojka Do Klecánek 27 - Brokl vypracovanou ing. Alenou Kocandovou
IČ: 1646283, místem podnikání 28. pluku 211/35, 100 00 Praha 10 v říjnu 2014
Schválila:
a) umístění plynovodní přípojky Do Klecánek 27 na pozemcích č. parc. 639/1 a
697/10 k. ú. Klecany dle projektové dokumentace vypracované ing. Alenou
Kocandovou v říjnu 2014
b) znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni služebnosti
inženýrské sítě na akci Plynovodní přípojka Do Klecánek 27 - Brokl na pozemcích
č. parc. 639/1 a 697/10 k.ú. Klecany s Janem Broklem, bytem Do Klecánek 27, 250
67 Klecany.
Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu.
Termín: 15.10.2015
Hlasování: 4 – 0 – 0
5. Vzala na vědomí
a) informaci starosty o odmítnutí společnosti COM – TIP CZ, a. s. ze dne 7. 10.
2015 podepsat smlouvu o dílo Rekonstrukce vytápění zdravotního střediska –
Město Klecany
b) informaci starosty o odmítnutí společnosti Ulimex, s. r. o. ze dne 9. 10. 2015
podepsat smlouvu o dílo Rekonstrukce vytápění zdravotního střediska – Město
Klecany
Ruší v souladu s ustanovením čl. 13 zadávací dokumentace výběrové řízení na
akci Rekonstrukce vytápění zdravotního střediska – Město Klecany
Hlasování: 4 – 0 – 0
6. Vzala na vědomí informaci správce Dolních Kasáren o potřebě pořízení
interiérového kamerového systému do budovy ubytovny. Schválila nabídku p.
Davida Karase, sídlem Rochovská 764/22, 198 00 Praha 14 – Hloubětín, IČ:
04339592 na dodávku a montáž kamerového systému do budovy ubytovny, Dolní
Kasárna, č. p. 967 za 23 520,- Kč.
Hlasování: 3 – 0 – 1 (Kotrba)
7. Č. j. 4253/15 Projednala žádost p. Fiantka o odkoupení části pozemku p. č. 626/38,
k. ú. Klecany. Provede místní šetření a jednání se zájemcem.
8. Č. j. 4345/15 Projednala žádost Ing. Dolejše o odkoupení pozemku p. č. 63 k.ú.
Drasty. Provede místní šetření a jednání se zájemcem.
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9. Schválila uzavření trojstranné smlouvy o dílo č. 35025A podle § 6 odst. 6 písm. b)
stavebního zákona na pořízení a zhotovení změny č. 3 ÚP Klecan mezi městem
Klecany, společností PRISVICH, s. r. o., IČ: 27101053, oprávněnou k výkonu
územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, jako výkonným
pořizovatelem a zhotovitelem změny č. 3, a právnickou osobou, společností AVAPS
s. r. o., IČ: 25650939, která jako navrhovatel uhradí veškeré náklady spojené
s pořízením a zhotovením změny č. 3 ÚP Klecan přímo společnosti PRISVICH,
s. r. o., na základě samostatné dvoustranné smlouvy.
Hlasování: 5 – 0 – 0
10. Vzala na vědomí termín jednání zastupitelstva – 26. 10. 2015
11. Schválila nabídku společnosti A-TENDER na administraci VZ malého rozsahu –
výběr dodavatele elektrické energie s využitím elektronické aukce za cenu 26 500
Kč bez DPH.
Hlasování: 5 – 0 – 0
12. Schválila volební řád pro volbu školské rady.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Bc. Daniel Dvořák
místostarosta

Ivo Kurhajec
starosta
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