
Usnesení č. 37 / 2016 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 14. 11. 2016 

 

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Mgr. Pavel Kotrba, Ivo Kurhajec, Jiří Medek 

Omluven: Bc. Daniel Dvořák 

Hosté: Ing. Michal Rathouzský, Luboš Ježek 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Dočasné dopravní značení křižovatka Zdibsko 

3. Nájemní smlouva na pozemek v areálu Dolní Kasárna 

4. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Klecany 

5. Žádost o umístění sídla podnikání 

6. Žádost o směnu pozemků 

7. Schválení dodatku Woodcote a.s. 

8. Informace k par.č. 357/1 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Bere na vědomí informaci starosty o potřebě  vybudování dočasného dopravního značení 

na okružní křižovatce Zdibsko a informaci o vybudování dočasného dopravního na 

pozemcích 685/1, 685/16, 685/17, 685/19 a 685/23 společností P3 Prague D8 s.r.o. a 

nabídku společnosti P3 Prague D8 s.r.o. - darování dočasného dopravního značení na 

okružní křižovatce Zdibsko do majetku města Klecany. 

Souhlasí s přijetím daru dočasného dopravního značení na okružní křižovatce Zdibsko na 

pozemcích 685/1, 685/16, 685/17, 685/19 a 685/23 od společnosti P3 Prague D8 s.r.o. 

Ukládá technikovi správy majetku připravit darovací smlouvu k podpisu, termín: do 

18.11.2016 

 Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

3. Schválila smlouvu o nájmu pozemku v areálu Dolní Kasárna s firmou Čakus spol.s.r.o. na 

část pozemku par. č. 463/7 v k.ú. Klecany. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

4. Vzala na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 2016. 

5. Schválila žádost p. Radovana Mojžíše IČ 67625720 o umístění sídla podnikání v č.p. 955 

v areálu Dolní Kasárna. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

6. Projednala žádost p. Alexandra Dřímala a p. Aleny Dřímalové o směnu pozemků část 

pozemku par.č. 353/1 v k.ú. Klecany za část pozemku par. č. 353/2 v k.ú. Klecany. 

7. Schvaluje uzavření Dodatku č. 2  k nájemní smlouvě se společností Woodcote CZ, a.s. 
v navrženém znění. 
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 



8. Vzala na vědomí informace p. starosty o problematice jednání o odkupu pozemků pro 

zpřístupnění poz. 357/1 Klecany k ÚŘ na „ IS a komunikace pro RD a BD Klecany“ a  

souhlasí  se zasláním písemných nabídek k odkupu jednotlivým vlastníkům za cenu 

obvyklou. 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Jiří Bendl    Ivo Kurhajec 
   člen rady města         starosta 
 


