
1 

 

Usnesení č. 43/ 2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 9. 11. 2015 

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec (od 17:15), 

Jiří Medek 

Omluven: Mgr. Pavel Kotrba 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Věcné břemeno služebnosti – č. parc. 128/5 

3. Dodatek ke smlouvě – rekonstrukce komunikací 

4. Evidence faktur – spisová služba 

5. Blahopřání k životnímu jubileu občanům města 

6. Nájemní smlouvy - byty 

7. Adventní zájezd 

8. Plán inventur 

9. Čtvrtletní uzávěrky hospodaření ZŠ a MŠ 

10. Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady 

11. Termín zasedání ZMě 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Vzala na vědomí žádost Jaroslava Tománka a Pavlíny Novákové, oba bytem Na 

Vinici 419, 250 67 Klecany, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemku č. parc. 128/5 k. ú. 

Klecany za účelem uložení vodovodní přípojky k rodinnému domu.  

Souhlasí  

a) s uložením vodovodní přípojky na pozemku č. parc. 128/5 k. ú. Klecany 

b) se zněním a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

služebnosti inženýrské sítě na pozemku č. parc. 128/5 k.ú. Klecany s Jaroslavem 

Tománkem a Pavlínou Novákovou, oba bytem Na Vinici 419, 250 67 Klecany 

Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu. 

Hlasování: 3 – 0 – 0 

3. Vzala na vědomí  

a) informaci starosty o potřebě uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o řízení projektu 

„Rekonstrukce místních komunikací v Klecanech – II. etapa“ se společností LK 

Advisory, s. r. o., IČ: 24275093, místem podnikání Kubánské náměstí 1391/11, 100 

00 Praha 10 – Vršovice 

b) návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o řízení projektu „Rekonstrukce místních 

komunikací v Klecanech – II. etapa“ ze dne 4. 8. 2015 

Souhlasí 

a) s prodloužením platnosti smlouvy do 30. 11. 2015 

b) se zněním a uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o řízení projektu „Rekonstrukce 

místních komunikací v Klecanech – II. etapa“ se společností LK Advisory, s. r. o., 



2 

 

IČ: 24275093, místem podnikání Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – 

Vršovice 

Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu. Termín: 13. 11. 2015 

Hlasování: 3 – 0 – 0 

4. Bere na vědomí informaci technika správy majetku o potřebě evidence faktur ve 

spisové službě a návrh na změnu ve spisovém a skartačním řádu města Klecany ze 

dne 17. 10. 2011. 

Mění znění spisového a skartačního řádu města Klecany ze dne 17. 10. 2011 takto: 

a) V kapitole 7, odst. 4) věta „Podatelna dále neeviduje faktury, které přímo předá 

finančnímu oddělení, které je eviduje ve zvláštní evidenci.“ se ruší. 

b) V kapitole 7, odst. 10) zní „Po označení dokumentu v analogové podobě bude 

převeden do digitální podoby. Toto neplatí v případech, kdy povaha dokumentu 

neumožňuje jeho skenování, např. výkresové části projektových dokumentací a 

pod.“ 

c) V kapitole 19, odst. 1) za větu „Výpravna úřadu zabezpečuje odesílání 

dokumentů v analogové podobě, a to jako obyčejné zásilky, doporučené zásilky, 

doporučené zásilky s dodejkou, doporučené zásilky s dodejkou do vlastních rukou, 

doporučené zásilky s dodejkou zmocněnci, balíky (obyčejné, cenné, cenné s 

dodejkou, cenné zmocněnci s dodejkou, obchodní) a cenná psaní doručovaná na 

území České republiky a do ciziny.“ se přidává věta „Výpravna u dokumentů 

odesílaných v analogové podobě, s výjimkou dokumentů odesílaných obyčejnou 

zásilkou, v elektronické spisové službě zapíše číslo zásilky provozovatele 

poštovních služeb. Pracovník, který případ vyřizuje, poznamená do elektronické 

spisové služby datum doručení. Toto neplatí pokud provozovatel poštovních služeb 

nepřiděluje zásilkám čísla nebo neposkytuje informace o doručení zásilek.“ 

      Ukládá starostovi vydat nové znění spisového a skartačního řádu města Klecany a  

seznámit s ním zaměstnance městského úřadu. 

     Hlasování: 3 – 0 – 0 

5. Schválila návrh kulturní komise na způsob blahopřání a poskytování darů 

k významnému životnímu jubileu občanům města. 

           Hlasování: 4 – 0 – 0 

6. Schválila nové znění nájemních smluv pro byty v majetku města.                          

Hlasování: 4 – 0 – 0 

7. Schválila pořádání adventního autobusového zájezdu do Pasova dne 28. 11. 2015. 

Cena zájezdu: 400,- Kč, senioři a děti 200,- Kč. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

8. Schválila plán inventur na rok 2015. Inventarizace bude probíhat od 4. 1. do 3. 2. 

2016. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  
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9. Vzala na vědomí průběžné uzávěrky hospodaření ZŠ a MŠ k 30. 6. a 30. 9. 2015. 

Dle doporučení kontroly Krajského úřadu je nutno tyto uzávěrky předkládat radě 

města čtvrtletně. 

10. V souladu s bodem IV. odst. 2 smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání 

s odpady uzavřené dne 19. 3. 2014 mezi městem Klecany a společností .A.S.A.,  

s. r. o., IČ: 45809712 se sídlem Ďáblická 791/89, Praha 8 schválila uzavření 

dodatku ke smlouvě - navýšení ceny služeb o průměrnou výši roční inflace 

vyčíslenou Českým statistickým úřadem. 

      Hlasování: 4 – 0 – 0  

11. Schválila termín zasedání Zastupitelstva města Klecany 19. 11. 2015 od 18:15 hod. 

           Hlasování: 4 – 0 – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Daniel Dvořák                                                                                   Ivo Kurhajec 
            místostarosta                              starosta  


