Usnesení č. 29 / 2016
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 12. 9. 2016
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Mgr. Pavel Kotrba, Ivo Kurhajec, Jiří Medek (16.30),
Bc. Daniel Dvořák
Omluven:
Hosté: Ing. Michal Rathouzský, Petr Novák, Martin Hora, JUDr. Petr Moravec
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany
2. Výsadba stromů
3. Ukončení nájemní smlouvy - pozemek č. parc. 463/7
4. Nájem budovy č. p. 941 v areálu Dolní Kasárna
5. Studie „Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy v Klecanech“
6. Studie „Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty“

Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Bere na vědomí informaci starosty o zamítnutí žádosti o dotaci na výsadbu stromů v ulicích
Topolová a Čsl. Armády a návrh starosty na provedení výsadby v ulicích Topolová a Čsl.
armády z prostředků města Klecany.
Souhlasí s provedením výběrového řízení na dodavatele výsadby v ulicích Topolová a Čsl.
armády.
Ukládá technikovi správy majetku připravit výběrové řízení na dodavatele výsadby v ulicích
Topolová a Čsl. Armády. Termín: 15. 10. 2016
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
3. Bere na vědomí žádost společnosti ARTCAS Projekt R400 GmbH, se sídlem Zschortauer Str.
96, 04129 Leipzig, SRN, IČ: DE299776029, zastoupené Ing. Michalem Krůtou o ukončení
nájmu části pozemku 400 m2 č. parc. 463/7 k.ú. Klecany.
Souhlasí s ukončením nájmu části pozemku 400 m2 č. parc. 463/7 k.ú. Klecany se
společností ARTCAS Projekt R400 GmbH.
Ukládá technikovi správy majetku připravit dodatek k nájemní smlouvě k podpisu.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
4. Č.j. 5917/2016 a 6026/2016 projednala s p. Novákem a poté s JUDr. Moravcem žádost o
pronájem budovy č. p. 941 v areálu Dolní Kasárna.
5. Bere na vědomí hodnocení tří studií „Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy v
Klecanech“ vypracovaných společnostmi Jiran a partner architekti s.r.o., Ing. arch. Pavlem
Geierem a společností ASBL spol. s r.o., provedené stavební a územně plánovací komisí
Rady města Klecany. Stavební a územně plánovací komise doporučila vybrat studii
vypracovanou společností Jiran a partner architekti s.r.o. k dopracování do podoby studie
sloužící pro zadání dokumentace pro územní rozhodnutí.

RM vybírá studii vypracovanou společností Jiran a partner architekti s.r.o., IČ: 242 81 247,
místem podnikání Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7, k dopracování do podoby studie
sloužící pro zadání dokumentace pro územní rozhodnutí.
Ukládá technikovi správy majetku oznámit zpracovatelům studie rozhodnutí RM.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
6. Bere na vědomí hodnocení dvou studií "Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty" vypracovaných společností ASBL spol. s r.o. a Ing. Arch. Václavem Zůnou. Pozvala členy stavebně
plánovací komise k upřesnění jejich připomínek k jednotlivým návrhům na jednání RM dne
19. 9. 2016.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
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