Usnesení č. 11 /2017
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 20. 3. 2017 od 16:00
Přítomni dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Jiří Medek (od 16.15 hod.), Ing. Jiří Bendl, Mgr. Pavel
Kotrba
Omluvení: Bc. Daniel Dvořák
Hosté: Ing. Michal Rathouzský, Eduard Hurych
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany
2. Smlouva o smlouvě budoucí TEMO-TELEKOMUNIKACE
3. Dotační program – Pořízení dopravního automobilu
4. Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
5. Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 018/2017
6. Úprava komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany
7. Finanční dar
8. Veřejné osvětlení lokalita Boleslavka
Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání.
Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Bere na vědomí žádost společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 257
40 253, místem podnikání Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, zastoupení
společností TEMO – TELEKOMUNIKACE,a.s. , IČ 257 40 253, místem podnikání U
Záběhlického zámku 233/ 15, Praha 10, zastoupené panem Jaromírem Červenkou bytem
Tovární čtvrť 505, 768 05 Koryčany o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene služebnosti inženýrských sítí podzemní komunikační vedení veřejné
komunikační sítě na pozemcích č. parc. 697/10, 626/38, 697/13 a 697/15, v kat. úz. Klecany.
Souhlasí se změním a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrských sítí podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na
pozemcích č. parc. 697/10, 626/38, 697/13 a 697/15, v kat. úz. Klecany se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 257 40 253, místem podnikání Praha 3, Žižkov,
Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, zastoupení společností TEMO – TELEKOMUNIKACE,a.s. ,
IČ 257 40 253, místem podnikání U Záběhlického zámku 233/ 15, Praha 10, zastoupené
panem Jaromírem červenkou bytem Tovární čtvrť 505, 768 05 Koryčany.
Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu, termín 21.3.2017.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
3. Bere na vědomí informaci starosty o registraci akce č. 014D241007009 Pořízení dopravního
automobilu pro SDH Klecany v rámci dotačního programu 01424 - Dotace pro jednotky
SDH obcí
Doporučuje Zastupitelstvu města Klecany přijetí dotace ve výši 450 000,- Kč od
poskytovatele dotace Ministerstva vnitra ČR na akci č. 014D241007009 Pořízení
dopravního automobilu pro SDH Klecany a Zastupitelstvu města Klecany souhlasit s
poskytnutím 50 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města Klecany, až do výše
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1 050 000,- Kč bez DPH na akci č. 014D241007009 Pořízení dopravního automobilu pro
SDH Klecany.
Ukládá starostovi předložit návrh usnesení Zastupitelstvu města Klecany, termín: nejbližší
zasedání zastupitelstva.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Projednala možnosti nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.
Schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 018/2017 na nebytové prostory v areálu
Dolní Kasárna s firmou OK TRANSPORT s.r.o., IČ 28185331, se sídlem U Mlejnku 126,
250 66 Zdiby.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Bere na vědomí informaci starosty o potřebnosti vybudování stavby „Úprava komunikací a
přístupu do MŠ a ZŠ Klecany“ a nabídku společnosti MA projekt, spol. s r.o., IČ 284
36 318, místem podnikání Patočkova 1638/67, 169 00 Praha 6 na zajištění administrace
výběrového řízení na dodavatele stavby „Úprava komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ
Klecany za cenu 25.000,- Kč bez DPH.
Souhlasí s realizací stavby „Úprava komunikací a přístup do MŠ a ZŠ Klecany“ dle
projektové dokumentace vypracované spol. ASBL, s.r.o. v listopadu 2016 a se zněním a
uzavřením mandátní smlouvy na zajištění administrace výběrového řízení na dodavatele
stavby „Úprava komunikací a přístup do MŠ a ZŠ Klecany“ se společností MA projekt,
spol. s r.o. za cenu 25.000,- Kč bez DPH.
Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu, termín 24.3.2017.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Rozhodla přijmout finanční dar ve výši 200.000,- Kč od společnosti Agentura pro správu
aktiv, s.r.o.
Souhlasí se zněním a uzavřením darovací smlouvy mezi městem Klecany a společností
Agentura pro správu aktiv, s.r.o., IČ 269 04 420, místem podnikání Praha 5, náměstí
14. Října 1307/2 ve výši 200.000,- Kč a se zapojením a částky v celkové výši 200.000,- Kč
do rozpočtu města Klecany a jejím použitím na budování a opravy veřejných komunikací a
veřejné infrastruktury v Klecanech..
Ukládá technikovi správy majetku předložit smlouvu k podpisu, termín 24.3.2017.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Schválila nákup a výměnu svítidel na veřejné osvětlení v lokalitě Boleslavka za cenu
187.778,- Kč bez DH.

Mgr. Pavel Kotrba
radní

Ivo Kurhajec
starosta
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