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Usnesení č. 6/ 2016 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 2. 2016 

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

Medek 

Omluven: Ing. Jiří Bendl, 

Hosté: Ing. Michal Rathouzský, Ing. Josef Vítek, Ing. Pavel Novotný, Martin Hora 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Intenzifikace ČOV 

3. Rekonstrukce interiéru hasičské zbrojnice 

4. Jednání sociální komise 

5. Nájem bytu v DPS 

6. Nabídka na stavbu skateboardové minirampy 

7. Žádost společnosti AVAPS o prodej 68 m2 pozemku 

8. Žádost společnosti AVAPS o prodej 1900 m2 pozemku 

9. Věcné břemeno služebnosti – dodatek ke smlouvě 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Vzala na vědomí informace Ing. Vítka ze společnosti PIK Vítek s. r. o. o možných 

variantách intenzifikace ČOV. 

3. Vzala na vědomí 

a) žádost Sboru dobrovolných hasičů Klecany o provedení interiérových úprav    

    hasičské zbrojnice  

b) informaci starosty o možnosti získání dotace Ministerstva vnitra ČR na  

    interiérové úpravy hasičské zbrojnice 

c) nabídku společnosti TNT Consulting s. r. o., IČ: 255 28 114, místem podnikání  

    Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 na zajištění administrace dotace za cenu  

    6 500,- Kč bez DPH za vypracování žádosti o dotaci a 24 500,- Kč bez DPH za   

    manažerské řízení projektu 

d) nabídku společnosti ASBL s. r. o., IČ: 241 22 025, místem podnikání Dětská  

    2571/ 178 100 00 Praha 10 na vypracování projektové dokumentace ve stupni  

    DSP interiérových úprav hasičské zbrojnice za cenu 39 000,- Kč bez DPH 

Schválila 

a) provedení interiérových úprav hasičské zbrojnice 

b) objednání zajištění administrace dotace u společnosti TNT Consulting za cenu  

    6 500,- Kč bez DPH za vypracování žádosti o dotaci a 24 500,- Kč bez DPH  

    za manažerské řízení projektu 

c) objednání vypracování projektové dokumentace interiérových úprav hasičské  

    zbrojnice u společnosti ABSL s. r. o. za cenu 39 000,- bez DPH 
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Ukládá technikovi správy majetku vypracovat objednávky na: 

a) zajištění administrace dotace  

b) vypracování projektové dokumentace interiérových úprav 

Hlasování: 4  – 0  – 0 

4. Vzala na vědomí zápis č. 1/2016 z jednání sociální komise ze dne 26. 1. 2016 

5. Na základě doporučení sociální komise schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu 

zvláštního určení č. 004/2016 (byt v DPS) s panem M. D. 

Hlasování: 4  – 0  – 0 

6. Projednala nabídku společnosti Mystic Constructions na stavbu skateboardové 

minirampy. 

7. Č.j. 327/16 Schválila záměr prodeje části pozemku p.č. 452/3 a č. 452/4 o výměře 

68 m2 společnosti AVAPS s. r. o. Předá zastupitelstvu města. 

Hlasování: 4  – 0  – 0 

8. Č.j. 328/16 Projednala žádost společnosti AVAPS s. r. o. o prodej části pozemku 

p.č. 463/7 o výměře cca 1 900 m2. 

9. Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o 

smlouvě budoucí o věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě s panem J. T. 

spočívající v rozšíření služebných pozemků o pozemek  p.č. 128/2 k.ú. Klecany. 

Souhlasí s uložením vodovodní přípojky na pozemcích p.č. 128/5 a 128/2 k.ú. 

Klecany. 

Schválila znění a uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene služebnosti inženýrské sítě s panem J. T. a paní P. N., oba 

bytem Na Vinici 419, 250 67 Klecany. 

Hlasování: 4  – 0  – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Daniel Dvořák                                                                                   Ivo Kurhajec 
            místostarosta                             starosta  


