Usnesení č. 3/ 2016
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 18. 1. 2016
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba, Jiří
Medek
Omluven: Ivo Kurhajec
Host: Ing. Michal Rathouzský
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany
2. Nájemní smlouva – byt č. 605, č. p. 970
3. Masopust 2016
4. Rozšíření kapacity ZŠ
5. Rekonstrukce Rychty
6. Rekonstrukce interiéru zdravotního střediska
7. Smlouva o dodávkách elektřiny – vysoké napětí
8. Zrušení žádosti o ukončení nájemní smlouvy
9. Žádost o změnu využití části dotace – oddíl biatlonu
10. Dodatek ke smlouvě – Středočeské vodárny a. s. a VKM a. s.
11. Žádost o zábor pozemku
Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Schválila uzavření nájemní smlouvy č. 001/2016 s paní M. F. na bytovou jednotku
č. 605 v domě č. p. 970, ul. Dolní Kasárna.
Hlasování: 4 – 0 – 0
3. Projednala organizaci masopustního průvodu dne 13. 2. 2016. Souhlasí
s omezením provozu v části ulice Do Kaštan během akce.
Hlasování: 4 – 0 – 0
4. Vzala na vědomí:
a) informaci starosty o potřebě rozšíření kapacity základní školy v Klecanech
b) zápis z jednání stavební a územně plánovací komise ze dne 11. 1. 2016
c) demografickou studii vypracovanou Tomášem Soukupem v 03/2015
d) koncepci rozšíření ZŠ Klecany vypracovanou Ing. arch. Pavlem Geierem
Souhlasí
a) se zahájením projekčních prací rozšíření kapacity ZŠ v Klecanech pro spádovou
oblast Klecany
b) se zajištěním stavebního programu řešením etapizace od Ing. arch. Pavla Geiera
c) s pořízením studie rozšíření kapacity základní školy v Klecanech takto:
- vyzvání čtyř architektů k vypracování studie rozšíření kapacity základní školy v
Klecanech za cenu 40 000,- Kč a termínem dodání 8 týdnů od zadání dle
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stavebního programu
- odkoupení autorských práv vybrané studie rozšíření kapacity základní školy
v Klecanech za cenu 200 000,- Kč
- zajištění autorského dozoru při projektování vyššího stupně projektové
dokumentace za cenu 40 000,- Kč v případě, že vyšší stupeň projektové
dokumentace bude na základě výběrového řízení vypracovávat jiný projektant
než autor vybrané studie
d) s pořízením projektové dokumentace rozšíření kapacity základní školy
v Klecanech ve stupni pro územní rozhodnutí a projektové dokumentace pro
stavební povolení na základě výběrového řízení
Ukládá starostovi města
a) zajistit pořízení potřebných projektových dokumentací rozšíření kapacity základní
školy v Klecanech – termín do 30. 9. 2016
b) zajistit podání žádosti o dotaci z vhodného dotačního programu – termín dle
podmínek dotačního programu
Hlasování: 4 – 0 – 0
5. Vzala na vědomí:
a) informaci starosty o potřebě rekonstrukce budovy Rychty v Klecanech
b) zápis z jednání stavební a územně plánovací komise ze dne 11. 1. 2016
Souhlasí
a) se zahájením projekčních prací rekonstrukce Rychty v Klecanech
b) se zajištěním stavebního programu řešením etapizace od Ing. arch. Václava
Zůny
c) s pořízením studie rekonstrukce Rychty v Klecanech takto:
- vyzvání čtyř architektů k vypracování studie rekonstrukce Rychty
v Klecanech za cenu 40 000,- Kč a termínem dodání 8 týdnů od zadání dle
stavebního programu
- odkoupení autorských práv vybrané studie rekonstrukce Rychty v Klecanech
za cenu 160 000,- Kč
- zajištění autorského dozoru při projektování vyššího stupně projektové
dokumentace za cenu 40 000,- Kč v případě, že vyšší stupeň projektové
dokumentace bude na základě výběrového řízení vypracovávat jiný projektant
než autor vybrané studie
d) s pořízením projektové dokumentace rekonstrukce Rychty v Klecanech ve stupni
pro územní rozhodnutí a projektové dokumentace pro stavební povolení
na základě výběrového řízení
Ukládá starostovi města
a) zajistit pořízení potřebných projektových dokumentací rekonstrukce Rychty
v Klecanech. Termín do 30. 9. 2016
Hlasování: 4 – 0 – 0
6. Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě rekonstrukce interiéru zdravotního
střediska v Klecanech.
Souhlasí se zahájením aktualizace projekčních prací rekonstrukce interiéru
Zdravotního střediska v Klecanech.
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Ukládá starostovi zajistit pořízení potřebných projektových dokumentací do 30. 9.
2016 a zajistit podání žádosti o dotaci z vhodného dotačního programu (termín dle
podmínek dotačního programu)
Hlasování: 4 – 0 – 0
7. Č. j. 154/16 Schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Prodej s. r. o., sídlem
Duhová 1/425, 140 53, Praha 4 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí
VVN a VN. Jedná se o dodávky elektřiny vysokého napětí pro areál dolní Kasárna.
Hlasování: 4 – 0 – 0
8. Vzala na vědomí zrušení žádosti o ukončení nájemní smlouvy na kóji č. 26
v budově č. p. 943 v areálu Dolní Kasárna. O ukončení smlouvy požádal nájemce
p. D.K. dne 11. 1. 2016 (č. j. 129/16)
9. Souhlasí se změnou využití části dotace z rozpočtu města pro mládežnický oddíl
biatlonu. Z důvodu nákupu levnějších podložek pro střelbu bude uspořená část
finančních prostředků použita na nákup obalů na zbraně a lyže.
Hlasování: 4 – 0 – 0
10. Schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu a provozování vodárenské
infrastruktury – kanalizace uzavřené mezi městem Klecany a Středočeskými
vodárnami a. s. a Vodárnami Kladno – Mělník a. s. dne 30. 11. 2007. Tímto
dodatkem se smlouva uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 9. 2016
Hlasování: 3 – 1 (Kotrba) – 0
11. Neschválila žádost paní E. R., Česákova 425/4, Praha 8 o umožnění záboru
pozemku v Klecánkách.
Hlasování: 0 – 2 (Kotrba, Medek) – 2 (Bendl, Dvořák)

Bc. Daniel Dvořák
místostarosta

Ing. Jiří Bendl
radní
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