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Usnesení č. 33 /2017 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 16.10.2017od 16:00 

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

Mgr. Pavel Kotrba 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Rekonstrukce interiéru zdravotního střediska 

3. Revitalizace zeleně v Klecanech 

4. Nájemní smlouva Dolní Kasárna 

5. Nájemní smlouva Dolní Kasárna 

6. Směna pozemků č.parc.806 a parc č. st. 629 – Smělá 

7. Překládka SET - VPI Klecany, ul. U Školky 487 

8. Rozpočtové opatření č. 6/2017 

9. Výroční zpráva ZUŠ 

10. Žádost o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 

11. Archeologický výzkum 

12. Jednání s firmou V-Invest s r.o. 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Neschválila investiční záměr a zahájení prací na projektové přípravě projektu rekonstrukce 

interiéru zdravotního střediska.                        

Ukládá starostovi města uzavření dodatků k nájemní smlouvě s nájemci s cenou ve výši 

350,- Kč/m
2
/rok. 

  Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

3. Bere na vědomí informaci starosty o potřebě provedení revitalizace zeleně k Klecanech, 

nabídku společnosti GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o., IČ: 01381407 místem 

podnikání Na vršku 160, 250 67 Klecany na provedení revitalizace zeleně k Klecanech za 

celkovou cenu 283 918,70 Kč bez DPH 

Schvaluje objednání provedení revitalizace zeleně k Klecanech u společnosti GARPEN 

ZAHRADNICKÁ spol. s r.o., IČ: 01381407 místem podnikání Na vršku 160, 250 67 

Klecany za cenu: 

lokalita cena bez DPH 

Okolí městského úřadu 30 090,74 Kč 

Náměstí Třebízského 82 207,88 Kč 

Bylinková zahrádka po starou školou 84 854,10 Kč 

U staré školy 26 531,59 Kč 
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Ukládá technikovi správy majetku vystavit objednávku, termín: do 20.10.2017. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

4. Schválila nájemní smlouvu č. 045/2017 v předloženém znění s p. Antonínem Machů, bytem 

Kobyliské nám. 997/7 na místnost č. 2 v budově č.p. 977 v areálu Dolní Kasárna. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

5. Schválila nájemní smlouvu č. 047/2017 v předloženém znění s p. Lenkou Penovou , bytem 

V Honech 688, Klecany na místnost č. 8 v budově č.p. 977 v areálu Dolní Kasárna. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

6. Bere na vědomí informaci starosty o existenci garáže ve vlastnictví paní Smělé, bytem 

Biskupcova 1713/25, 130 00 Praha 3 - Žižkov na pozemku č. parc. 806 k.ú Klecany, který je 

ve vlastnictví města Klecany,  informaci starosty o možnosti směny pozemku č. parc. 806 

k.ú Klecany, který je ve vlastnictví města Klecany za pozemek č. parc. st. 629, k.ú. Klecany, 

který je ve vlastnictví paní Smělé, znalecký posudek ceny pozemků č. 29/2017-575 

vypracovaný ing. ing. Stanislavem Rektorem, který oceňuje pozemek č. parc. st. 629, k.ú. 

Klecany částkou 24 300,- Kč a pozemek č. parc. st. 806, k.ú. Klecany částkou 29 700,- Kč 

Doporučuje Zastupitelstvu města Klecany schválit směnu pozemku č. parc. 806 k.ú 

Klecany, který je ve vlastnictví města Klecany za pozemek č. parc. st. 629, k.ú. Klecany, 

který je ve vlastnictví paní Smělé, bytem Biskupcova 1713/25, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 

včetně doplatku rozdílu cen pozemků ve výši 5 400,- Kč,  Zastupitelstvu města Klecany 

schválit znění a podpis směnné smlouvy na směnu pozemku č. parc. 806 k.ú Klecany, který 

je ve vlastnictví města Klecany za pozemek č. parc. st. 629, k.ú. Klecany, který je ve 

vlastnictví paní Smělé, bytem Biskupcova 1713/25, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Ukládá starostovi předložit Zastupitelstvu města Klecany návrh usnesení k části 626/85 

pozemků 626/38 a 626/17, termín: nejbližší zasedání ZM 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

7. Bere na vědomí informaci starosty o potřebě překládky sítě elektronických komunikací  na 

adrese U školky 487, Klecany.  

Schvaluje znění a podpis Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPI/PH/2017/155  se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 

04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov s celkovou cenou ve výši 

167 595,87 Kč 

Ukládá investičnímu technikovi připravit smlouvu k podpisu. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

8. Vzala na vědomí rozpočtové opatření č. 6 /2017 a předá Zastupitelstvu města Klecany. 

9. Vzala na vědomí výroční zprávu Základní umělecké školy Klecany a předá finančnímu 

výboru. 

10. Schválila podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení o navýšení 

kapacity školní jídelny na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a 

sportu. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Před kostelem 14 160,66 Kč 

Za kostelem 25 084,43 Kč 

Svah pod kostelem 20 989,30 Kč 

celkem 283 918,70 Kč 
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11. Schválila objednávku pro Archeologický ústav AV ČR,Praha, v.v.i.,Letenská 123/4, Praha 1  

na archeologický výzkum na Vinici za cenu 23.000,- Kč bez DPH. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

12. Bere na vědomí, že pověřený zastupitel pro územní plán  p. Martin Hora bude dále jednat 

s firmou V-Invest s.r.o. ve věci jejich investičního záměru. Výstavba domů je plánována na 

pozemcích mezi Sídlištěm a Národním ústavem duševního zdraví. 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Dvořák   Ivo Kurhajec 

 místostarosta         starosta 


