
1 

 

 

Usnesení č. 18 /2017 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 22. 5. 2017 od 16:00 

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

Omluveni: Jiří Medek, Ing. Jiří Bendl 

Hosté: Ing. Michal Rathouzský 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Dohoda o narovnání 

3. Nebytové prostory v domě č.p. 54 

4. Komentář k aktualizované prognóze počtu žáků v základní škole 

5. Žádost o povolení o krátkodobé užívání pozemků 

6. Žádost o dotaci 

7. Žádost o souhlas s konáním akce 

8. Nájemní smlouva a dohoda o vyrovnání 

9. Úprava komunikací, parkování a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany - výběr dodavatele 

10. Protokol o kontrole vedení matričních knih a sbírek listin 

11. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 34007 

12. Přemístění agend  

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Schvaluje uzavření Dohody o vyrovnání za užívání pozemku parc. č. 457/75 v k. ú. Klecany 

s Rostislavem Hrdličkou a ukládá referentce p. Kudláčkové zajištění podpisu Dohody. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

3. Vzala na vědomí 2 žádosti o pronájem nebytových prostor v domě č.p. 54 nám. 

Třebízského. 1. žádost podal Ing. Tomáš Černý bytem K Sídlišti 397, 250 67 Klecany za 

účelem provozu cukrárny, 2. žádost podal p. Quoc Cuong Pham, bytem Libouchec za 

účelem prodeje textilu a hraček. 

Schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Ing. Tomášem Černým, bytem K Sídlišti 397, 250 67 

Klecany.  

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

4. Vzala na vědomí komentář ředitele ZŠ Klecany k aktualizované prognóze vývoje počtu žáků 

v Základní škole Klecany. 

5. Schválila žádost Spolku Sport4active, IČ 03736237, se sídlem Jakubská 676/3, Praha 1 o 

krátkodobé užívání předmětných obecních pozemků a komunikací  pro 2. ročník běžeckého 

závodu „Kros Zdiby-Klecany“ ve dnech 23.6 až 24.6.2017. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

6. Schválila poskytnutí dotace Spolku Sport4active ve výši 10.000,- Kč, která bude využita na 

zajištění organizace 2. ročníku běžeckého závodu Kros Zdiby-Klecany. 

Schválila znění a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 

16/2017, uzavřenou mezi poskytovatelem: město Klecany a příjemcem Spolek Sport4active, 

Jakuská 676/3, 110 00 Praha 1, IČ 037336237. 
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Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

7. Schválila žádost spolku Humbuk s přístupem na pozemky města a konání akce v okolí jezu 

v Klecánkách „Klecanský masakr 2017“ ve dnech 27. – 28. května 2017. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

8. Schválila nájemní smlouvu č. 025/2017  a dohodu o vyrovnání s f. Varamezov s.r.o., IČ 

03191087, se sídlem Poděbradská 777/9a, Praha 9 na nebytové prostory v budově č.p. 976 

v areálu Dolní Kasárna. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

9. Bere na vědomí informaci starosty o potřebě vybudování parkoviště pro potřeby základní a 

mateřské školy v Klecanech na pozemku č. parc. 196/1 k.ú. Klecany, dokončenou 

 projektovou dokumentaci stavby Úprava komunikací, parkování a přístupu do MŠ a ZŠ 

Klecany vypracovanou společností ASBL, s.r.o., IČ: 24122025, místem podnikání Dětská 

2571/178, 100 00 Praha 10  vypracovanou v prosinci 2016 a  návrh zadávací dokumentace 

VZ Úprava komunikací, parkování a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany - výběr dodavatele 

vypracovaný společností MA projekt, spol. s r.o. IČ 284 36 318, místem podnikání 1638/67, 

169 00 Praha 6 v květnu 2017.  

Souhlasí s realizací stavby úprava komunikaci a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany a 

s vyhlášením výběrové řízení na dodavatele stavby Úprava komunikací, parkování a 

přístupu do MŠ a ZŠ Klecany dle zadávací dokumentace vypracovaný společností MA 

projekt, spol. s r.o. 

Ukládá technikovi správy majetku zajistit vyhlášení výběrového řízení, termín 26.5.2017. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

10. Vzala na vědomí Protokol o kontrole vedení matričních knih a sbírek listin provedené u 

Městského úřadu Klecany dne 18.5.2017 se závěrem: Práce matriky městského úřadu 

Klecany je v souladu s právními předpisy. Nejsou uložena žádná nápravná opatření. 

11. Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní č. 34007 uzavřené dne 5. května 2014 na akci 

„Zpráva o uplatňování územního plánu Klecan“ se spol. Prisvich, s.r.o. Nad Orionem 140, 

252 06 Davle. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

12. Č.j. 3865/2017 vzala na vědomí informaci Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav o plánovaném přemístění činnost vybraných agend z Prahy do Brandýsa nad 

Labem-Stará Boleslav. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Daniel Dvořák   Ivo Kurhajec 

    místostarosta         starosta 

 

   


