Usnesení č. 31 / 2016
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 3. 10. 2016
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Mgr. Pavel Kotrba, Ivo Kurhajec, Jiří Medek,
Bc. Daniel Dvořák
Hosté: Luboš Ježek, Mgr. Vladimír Lacina, Vladimíra Jará, Mgr. Kateřina Nováková, JUDr. Milan
Novák, Ing. Michal Rathouzský
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany
2. Zřízení EPS v budovách čp. 942 a 944
3. Nájemní smlouva – Woodcotte CZ, a. s.
4. Žádost o schválení výjimky v počtu žáků ve třídě
5. Nabídka služeb spol. Teragroup
6. Žádost o pronájem objektu, smlouva o smlouvě budoucí se spol. NWI Czech
7. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě (Do Klecánek 27)
8. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě (AVAPS s. r. o.)
9. Nevhodné parkování v ulici Do Klecánek
10. Ukončení nájemní smlouvy
11. Žádost o povolení akce
12. Žádost o poskytnutí dotace na divadelní představení
Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Vzala na vědomí informaci investičního technika o možnostech zřízení elektronického
požárního systému v budovách čp. 942 a 944 v Dolních Kasárnách.
3. Vzala na vědomí informace starosty a investičního technika o problematice a podmínkách
změny nájemního vztahu s nájemcem Woodcote CZ, a. s.
4. Schválila výjimku v počtu žáků v 6. třídě základní školy ve školním roce 2016/2017 na počet
34. Důvodem je nutnost personálního zajištění výuky.
Hlasování 5 - 0 - 0
5. Vzala na vědomí nabídku služeb společnosti Teragroup. Nesouhlasí s poskytnutím výjimky
z obecně závazné vyhlášky – tržního řádu v bodu „zákaz podomního prodeje“.
Hlasování: 0 - 5 - 0
6. Projednala podmínky smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Klecany a spol. NWI Czech,
s. r. o. Zástupce společnost NWI Czech s. r. o. připraví návrh smlouvy o smlouvě budoucí o
pronájmu budovy č.p. 941 v Dolních Kasárnách.
7. Bere na vědomí žádost Jana Brokla, bytem Do Klecánek 27, 250 67 Klecany o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě na akci
Kanalizační přípojka Do Klecánek 27E na pozemcích č.par. 639/1 a 697/10 k.ú. Klecany a
projektovou dokumentaci na stavbu Kanalizační přípojky Do Klecánek 22, vypracovanou
ing. Alenou Kocandovou IČ 164 62 831 místem podnikání 28.pluku 211/35, 100 00 Praha 10
v říjnu 2014.
Souhlasí s umístěním kanalizační přípojky Do Klecánek 27 na pozemcích č. parc.639/1 a
697/10 k.ú. Klecany dle projektové dokumentace vypracované ing.
Alenou Kocandovou v říjnu 2014 a se zněním a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o
věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě na akci Kanalizační přípojka Do Klecánek 27 -

Brokl na pozemcích č. parc. 639/1 a 697/10 k.ú. Klecany s Janem Broklem, bytem Do
Klecánek 27, 250 67 Klecany
Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu
Termín: 30.9.2016
Hlasování: 5 – 0 – 0
8. Bere na vědomí žádost společnosti AVAPS, s.r.o. IČ: 256 50 939, místem podnikání U
Obalovny 488, 250 67 Klecany o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni
služebnosti inženýrské sítě na akci vodovodní a plynová přípojka AVAPS na pozemku č.
parc. 654/2 k.ú. Klecany a projektovou dokumentaci na stavbu Výstavba "vývojového a
zkušebního centra Avaps" vypracovanou v listopadu 2015 společností ARKOS, s. r. o.,
místem podnikání Jankovcova 13, 170 00 Praha 7.
Souhlasí s umístěním kanalizační vodovodní a plynová přípojka AVAPS na pozemku č.
parc. 654/2 k.ú. Klecany dle projektové dokumentace vypracované společností
ARKOS,s.r.o., místem podnikání Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 v listopadu 2015 a se
zněním a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni služebnosti
inženýrské sítě na akci vodovodní a plynová přípojka AVAPS na pozemku č. parc. 654/2
k.ú. Klecany
Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu. Termín: 7. 10. 2016
9. RM vzala na vědomí zprávu o jednání vedení města s panem J. S., provozovatelem
autoservisu v ulici Do Klecánek, ohledně nevhodného parkování vozidel před autoservisem
a souhlasí s předloženým návrhem řešení – přemístěním vozidel do nově pronajatých
prostor.
10. Schválila ukončení nájemní smlouvy s p. Radimem Pavlíčkem k 31. 12. 2016.
Hlasování: 5 – 0 – 0
11. Schválila žádost sdružení Žijeme v Klecanech, podanou paní Zdeňkou Tomášovou, o
povolení akce „ Nová adresa Klecany“ dne 15. 10. 2016 od 14:00 hodin na náměstí V. B.
Třebízského.
Hlasování: 5 – 0 – 0
12. Schválila žádost paní Evy Stanislavové o poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč
na pořádání divadelního představení u příležitosti 15. výročí vzniku souboru Lakomé Barky,
700 let od narození Karla IV. a 700 let od první písemné zmínky o Klecanech a znění a
podpis smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 18/2016, uzavřené mezi
poskytovatelem městem Klecany a příjemcem p. Evou Stanislavovou.
Hlasování: 3 – 0 – 2 (Kotrba, Bendl)

Bc. Daniel Dvořák
místostarosta

Ivo Kurhajec
starosta

