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Usnesení č. 19/ 2016 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 9. 5. 2016 

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

Kurhajec, Jiří Medek  

Host: Ing. Michal Rathouzský 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Smlouva o věcném břemeni 

3. Stanovisko k záměru stavby logistického centra ve Zdibech  

4. Vnitřní směrnice S1/2016 

5. Zaměření VO a sítí NN 

6. Záměr vybudování oddělení MŠ V Dolních Kasárnách 

7. Záměr vybudování bytových jednotek v Dolních Kasárnách 

8. Pronájem bytu v Dolních Kasárnách 

9. Postoupení nájemní smlouvy – Oddíl biatlonu 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Vzala na vědomí 

a) informaci starosty o potřebě uzavřít smlouvu o věcném břemeni umístění veřejné 

kanalizace ve vlastnictví města Klecany na pozemku č.parc. 35  

k. ú. Klecany ve vlastnictví paní Barbory Veselé 

b) návrh smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 

Doporučuje Zastupitelstvu města Klecany schválit znění a podpis bezplatné 

smlouvy o věcném břemeni umístění veřejné kanalizace ve vlastnictví města 

Klecany na pozemku č. parc. 35 k. ú. Klecany ve vlastnictví paní Barbory Veselé. 

Ukládá místostarostovi předložit smlouvu o věcném břemeni na nejbližším zasedání 

Zastupitelstva města Klecany ke schválení. 

Hlasování: 5  – 0  – 0 

3. Vzala na vědomí stanovisko vedení města Klecany k záměru stavby logistického 

centra „GOODMAN ZDIBY LOGISTIC CENTRE“. Město Klecany požaduje, aby 

záměr byl posouzen v plném rozsahu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí. 

4. Schválila vnitřní směrnici č. S1/ 2016 k zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu. 

Hlasování: 5  – 0  – 0 

5. Vzala na vědomí  

a) informaci starosty o potřebě zaměření veřejného osvětlení a zaměření NN 

v prostoru školy  
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b) nabídku společnosti Aritmet, s. r. o., IČ: 27951529, místem podnikání Gutova 

2134/26, 100 00 Praha 10 na zaměření veřejného osvětlení v lokalitách U kostela, 

kasárna a na zaměření NN vedení v prostoru školy za cenu 116 860, 80 bez DPH. 

Souhlasí s objednáním zaměření veřejného osvětlení a zaměření NN vedení 

v prostoru školy.  

Ukládá technikovi správy majetku vystavit objednávku. 

Hlasování: 5  – 0  – 0 

6. Projednala možnost investičního záměru vybudovat oddělení mateřské školy 

v budově č.p. 960 v Dolních Kasárnách s využitím dotace z výzev IROP nebo 

MŠMT. Podmínkou získání dotace je připojení se k místnímu akčnímu plánu ORP 

Brandýs nad Labem 

7. Projednala možnost investičního záměru vybudování bytových jednotek v budově 

č.p. 971 v Dolních Kasárnách 

8. Schválila záměr pronajmout bytovou jednotku v domě č.p. 970 o velikosti 40,3 m2 

za 4030,- Kč. Záměr bude zveřejněn na úřední desce městského úřadu. 

Hlasování: 5  – 0  – 0 

9. Vzala na vědomí postoupení nájemní smlouvy na pronájem 3 ks vzduchových 

zbraní, pronajímaných Českým svazem biatlonu, z.s. Smlouvu postupuje spolek 

Pravý Hradec, z. s. Klubu biatlonu Klecany p. s. 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Bc. Daniel Dvořák                                                                               Ivo Kurhajec 
            místostarosta                                 starosta 


