
 

Usnesení č. 8 / 2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 2. 3. 2015 
 

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek 

Omluven: Mgr. Pavel Kotrba  

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání rady města 

2. Žádost o směnu - prodej pozemku (p. Horvát) 

3. Žádost o prodej pozemku (p. Gubertová) 

4. Nájemní smlouva – parkování nákladního vozidla v Dolních Kasárnách 

5. Nájemní smlouva – nebytové prostory v Dolních Kasárnách 

6. Konzultační činnost při přípravě žádosti o dotaci 

7. Energetický audit a zpracování žádosti o podporu – snížení energetické náročnosti 

budovy městského úřadu 

8. Energetický audit a zpracování žádosti o podporu – snížení energetické náročnosti 

budovy hasičské zbrojnice 

9. Velikonoční koncert v kostele 

 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Vzala na vědomí žádost pana Josefa Horváta, bytem Janovského 708/59, Praha 7, 

o odkoupení - směnu pozemků části 15 m2 parc. č. 236/43 v k. ú. Klecany ve 

vlastnictví města Klecany za část 5 m2 parc.č. st. 466 v k. ú. Klecany ve vlastnictví 

pana Horváta. Dále vzala na vědomí informativní výpis z katastru nemovitostí ze 

dne 24. 2. 2015 s informací o zástavním exekutorském právu na pozemku pana 

Horváta. RM nesouhlasí se směnou nebo prodejem pozemků do vyřešení 

zástavního práva exekutorského, toto stanovisko předá Zastupitelstvu města. 

Hlasování: 4 – 0 – 0   

3. Vzala na vědomí žádost paní Daniely Gubertové, bytem Zázvorkova 2002/16, 

Praha 5, o prodej pozemku parc. č. 279/8 v k.ú. Klecany – zahrada o výměře 347 

m2. Rekreační objekt ve vlastnictví paní Gubertové leží na pozemku parc. č. st. 439 

– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 298 m2 a tvoří s pozemkem parc. č. 279/8 

jeden celek. RM nesouhlasí se samostatným prodejem pozemku parc. č. 279/8 a 

doporučuje řešit prodej společně s pozemkem parc. č. st. 439, toto stanovisko 

předá Zastupitelstvu města. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

4. Schválila uzavření nájemní smlouvy s Ing. Pavlem Horkým, Mohelno 446, 675 76 

Mohelno, IČO 18125948 na parkování nákladního vozidla v areálu Dolní Kasárna. 



Hlasování: 4 – 0 – 0  

5. Schválila uzavření nájemní smlouvy s paní Terezou Horváthovou, bytem Pionýrská 

261, 250 67 Klecany na pronájem nebytového prostoru - místnosti v budově 977 

v areálu Dolní Kasárna. 

Hlasování: 4 – 0 – 0 

6. Č.j. 768/2015 schválila nabídku p. Jana Suchomela na konzultační činnost při 

přípravě žádosti o dotaci – projekt „Snížení energetické náročnosti objektů MÚ a 

hasičské zbrojnice“, spočívající v sestavení rozpočtu a výkazu výměr, specifikování 

rozsahu prací a konzultace se zpracovatelem žádosti za celkovou cenu 25 060,- Kč 

bez DPH. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

7. Č.j. 770/2015 schválila nabídku společnosti Čechák a spol. s. r. o., IČO 27323650 

na energetické služby – snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu se 

získáním podpory z fondu Operačního programu Životního prostředí, spočívající 

v provedení energetického auditu za cenu 35 000,- Kč bez DPH a zpracování 

žádosti o podporu za cenu 20 000,- Kč bez DPH. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

8. Č.j. 771/2015 schválila nabídku společnosti Čechák a spol. s. r. o., IČO 27323650 

na energetické služby – snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice 

se získáním podpory z fondu Operačního programu Životního prostředí, spočívající 

v provedení energetického auditu za cenu 35 000,- Kč bez DPH a zpracování 

žádosti o podporu za cenu 20 000,- Kč bez DPH. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

9. Souhlasí s podporou konání velikonočního koncertu smyčcového kvarteta v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech dne 29. 3. 2015 do výše 11 500,- Kč. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

  

 

   

 

    Příští zasedání Rady města se bude konat  16. 3. 2015  

 

 

 

 

 

 

        Bc. Daniel Dvořák                                                                         Ivo Kurhajec  
            místostarosta                     starosta 
 


