
Usnesení č. 39 / 2016 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 21. 11. 2016 

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

Medek 

Host: Luboš Ježek 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Dodatek ke smlouvě o nájmu – p. Tischler 

3. Dodatek ke smlouvě o nájmu – p. Mojžíš 

4. Věcné břemeno služebnosti 

5. Nárůst vandalismu ve městě 

6. Souhlas s pronájmem cvičiště ZKO třetí osobě 

7. Nabídka spol. COPROSYS  

8. Anketa obyvatel k aktualizaci strategického plánu 

 

Rada města Klecany: 

 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 27. 11. 2014 s Petrem Tischlerem 

IČ: 69784027, Přemyslovská 1660/35, Praha 3. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

3. Schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 6. 6. 2014 s Radovanem Mojžíšem, 

IČ: 67625720, U Louže 642, 250 67 Klecany. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

4. Vzala na vědomí: 

a) žádost Ing. arch. Tomáše Gavendy, nar. 14. 3. 1977, bytem Klecánky č. e. 10, 250 67 

Klecany o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na 

pozemcích parc. č. 343/9, parc. č. 345/3 a parc. č. 637/6 pro vodovodní a kanalizační 

přípojku v rozsahu 31,87 bm 

b) nové trvalé bydliště Ing. arch. Tomáše Gavendy 

Schválila znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 

na pozemcích parc. č. 343/9, parc. č. 345/3 a parc. č. 637/6 pro vodovodní a kanalizační 

přípojku v rozsahu 31, 87 bm. 

Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu – termín 28. 11. 2016 

5. Rada města se zabývala nárůstem vandalismu ve městě. Žádá občany o hlášení případných 

projevů vandalismu příslušným orgánům – Obecní policii Zdiby, Policii ČR nebo Městskému 

úřadu Klecany. RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr zřízení vlastní městské policie. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

6. Schválila udělení souhlasu k pronájmu cvičiště ZKO třetí osobě: p. Pavle Hejčové Langové, 

za účelem psí školy - výcviku agility. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

7. Projednala nabídku spol. COPROSYS na servisní smlouvu k počítačové síti. 



8. Schválila anketní otázky druhé ankety obyvatel k aktualizaci strategického plánu a text 

výzvy k vyplnění ankety. Termín pro zveřejnění druhé ankety: 5. 12. 2016, uzávěrka 16. 1 

2017.  

Pověřuje investičního technika zajištěním zveřejnění výzvy v Klecanském zpravodaji a na 

webu města, k zajištění distribuce anketních otázek v listinné podobě a k zajištění úpravy 

webu pro možnost elektronického vyplnění ankety. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Daniel Dvořák 
místostarosta 

Ivo Kurhajec 
starosta

 


