
Usnesení č. 41 / 2016 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 5. 12. 2016 

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek  

Omluven: Mgr. Pavel Kotrba  

Host: Ing. Michal Rathouzský 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Výpověď z nájemní smlouvy 

3. Výpůjčka Rychty – spolek Pravý Hradec 

4. Výpůjčka části areálu Dolní Kasárna –  spolek Pravý  Hradec 

5. Výpůjčka části areálu Dolní Kasárna – Klub biatlonu Klecany p.s. 

6. Dohoda o společném užívání prostor 

7. Coprosys – návrh servisní smlouvy 

8. Žádost o vyjádření k umístění zařízení ke sběru, výkupu a využívání elektroodpadu 

9. Žádost o schválení odměny řediteli školy 

10. Dodávky silové elektřiny pro areál Dolní Kasárna na rok 2017 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Schválila ukončení nájemní smlouvy č. 002/2015 dohodou ke dni 31.12.2016 s p. Jiřím 

Savkou. 

      Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

3. Schválila Smlouvu  o výpůjčce se spolkem Pravý Hradec na objekt č.p. 74 Rychta. 

      Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

4. Schválila Smlouvu o výpůjčce se spolkem Pravý Hradec na objekty a prostory v areálu Dolní 

Kasárna. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

5. Schválila Smlouvu o výpůjčce s Klubem biatlonu Klecany p.s. na objekt a prostor v areálu 

Dolní Kasárna. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

6. Schválila dohodu o společném užívání prostor mezi spolkem Pravý Hradec a Klubem 

Biatlonu Klecany. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

7. Projednala návrh servisní smlouvy se společností Coprosys. Pověřuje vedení města 

projednat s obchodním zástupcem spol. Coprosys podrobnosti a změny ve smlouvě. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

8. Vzala na vědomí žádost společnosti MHM EKO, s. r. o., se sídlem K hutím 5, 198 00 Praha 9, 

IČ: 45789355 o vyjádření k umístění zařízení ke sběru, výkupu a využívání elektroodpadů a 

jiných odpadů dle §14 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 



Schválila vydání kladného stanoviska s umístěním zařízení ke sběru, výkupu, skladování a 

využívání elektroodpadů a jiných odpadů. Jedná se o stávající zařízení – zpracování 

elektroodpadů v Dolních Kasárnách.  

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

9. Schválila odměnu řediteli ZŠ a MŠ Klecany. Odměna bude plně hrazena z fondu odměn ZŠ a 

MŠ. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

10. Vzala na vědomí zprávu místostarosty o jednání se zástupci společností Amper Market a.s. 

a ČEZ prodej s. r. o., jehož výsledkem bylo snížení ceny původní nabídky na dodávku silové 

elektřiny na rok 2017 pro areál Dolní Kasárna.  

Schválila přijetí cenové nabídky společnosti ČEZ prodej s. r. o. ze dne 5. 12. 2016 na 

dodávky silové elektřiny pro areál Dolní Kasárna. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Bc. Daniel Dvořák 
místostarosta 

 
Ivo Kurhajec 

starosta
 
 


