
1 

 

 

Usnesení č. 13 /2017 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 3. 4. 2017 od 16:00 

Přítomni dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Jiří Medek (příchod 17.20 hod.), Ing. Jiří Bendl, Mgr. 

Pavel Kotrba,  

Bc. Daniel Dvořák 

Hosté: Ing. Michal Rathouzský 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Zajištění administrace dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR v době udržitelnosti 

projektů. 

3. Vydržení vlastnického práva k části 236/18 pozemku 236/1 k.ú. Klecany. 

4. Nájemní smlouva na pozemek v areálu Dolní Kasárna 

5. Žádost o odkoupení části pozemku par. č. 626/38 a par. č. 626/17 

6. Žádost  o dotaci Občanské sdružení Zdiby, z.s. 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Schvaluje nabídku společnosti Čechák specializované poradenství, s.r.o. na zajištění 

administrace dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v době udržitelnosti výše 

uvedených projektů za celkovou cenu 72.000,- Kč za rok.  

- Zateplení a výměna výplní otvorů "Základní škola v Klecanech" za cenu 12.000,- Kč 

bez DPH za rok 

-  Realizace energetických úspor v areálu "Mateřské školy v Klecanech" za cenu 12.000,- 

Kč bez DPH za rok 

-  Realizace energetických úspor na objektech "Městské ubytovny a Zdravotního střediska 

v Klecanech" za cenu 9.600,- Kč bez DPH za rok 

- Snížení energetické náročnosti Základní umělecké školy a Tělocvičny v areálu Základní 

školy v Klecanech za cenu za cenu 9.600,- Kč bez DPH za rok 

- Realizace energetických úspor na objektu Zdravotního střediska v Klecanech za cenu za 

cenu 9.600,- Kč bez DPH za rok 

- Snížení energetické náročnosti Hasičské zbrojnice v Klecanech za cenu za cenu 9.600,- 

Kč bez DPH za rok 

- Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu v Klecanech za cenu za cenu  

9.600,- Kč bez DPH za rok 

Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu, termín 7.4.2017. 

            Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

3. Bere na vědomí informaci starosty o vydržení vlastnického práva k části 236/18 pozemku 

236/1 k.ú. Klecany. 

Doporučuje Zastupitelstvu města Klecany vzít na vědomí notářský zápis č. NZ 137/2017 ze 

dne 29.3.2017 o vydržení vlastnického práva pro manžele Miluši Maryškovou a Františka 

Maryšku vypracovaného notářkou Mgr. Marií Hájkovou místem podnikání Spálená 95/25, 
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Praha 1, schválit souhlasné prohlášení o vydržení vlastnického práva pro manžele Miluši 

Maryškovou a Františka Maryšku tohoto znění: 

„Město Klecany a právní nástupci manželů Miluše Maryškové a Františka Maryšky 

Souhlasně prohlašují a činí nesporným, že Miluše Maryšková, r.č. 496012/037, posledně 

trvale bytem Klecany, Konečná 129/5, Zemřelá dne 26. 2. 2008 a František Maryška, r.č. 

481012/094, posledně trvale bytem Klecany, Konečná 129, Zemřelý dne 1. 12. 2015, 

vydrželi vlastnické právo k pozemku parc. č. 236/93, nově označenému jako parc. č. 

236/118 ve výměře 447 mz v Obci a kat. území Klecany podle geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku 236/1 Ze dne 4. 7. 2016, číslo 37/2016, Odsouhlaseného Katastrálním 

úřadem pro Středočeský kraj, KP Praha-východ dne 21. 7. 2016 pod číslem 38/2016. 

Účastníci shodně navrhují katastrálnímu úřadu, aby provedl vklad vlastnického práva k 

pozemku parcelní číslo 236/118 - ostatní plocha ve výměře 447 m2 v obci a k. ú. Klecany 

podle shora uvedeného geometrického plánu ve prospěch Miluše Maryškové, r.č. 

496012/037 a Františka Maryšky, r.č. 481012/094.“ 

Ukládá starostovi předložit návrh usnesení zastupitelstvu města, termín: nejbližší zasedání 

zastupitelstva města. 

            Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

4. Schválila nájemní smlouvu č. 006/2017 s p. Mgr. Petrem Hájkem na část pozemku o výměře 

148 m
2
 v areálu Dolní Kasárna. 

      Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

5. Projednala žádost pana Karla Fiantka o odkoupení části pozemku par.č. 626/38 a par. č. 

626/17 a zadala objednání znaleckého posudku na určení ceny pozemku. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

6. Neschválila žádost Občanského sdružení Zdiby, z.s. o dotaci ve výši 20.000,- Kč. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

 

 

   

 Bc. Daniel Dvořák   Ivo Kurhajec 

    místostarosta         starosta 

 

   

 


