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Usnesení č. 39 /2017 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 4.12.2017od 16:00 

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

Omluven: Mgr. Pavel Kotrba 

Hosté: Miroslav Bach 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Pronájem budovy č.p. 957 

3. Návrh usnesení RM - TDI sběrný dvůr 

4. Dodatky ke smlouvě o nájmu k bytovým jednotkám 

5. Žádost o schválení odměny ZUŠ 

6. Žádost o ukončení nájemní smlouvy 

7. Vyúčtování kulturních akcí v roce 2017 

8. Dodatky k nájemním smlouvám ZS 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Projednala žádost p. Miroslava Bacha o dlouhodobý pronájem budovy č.p. 957 v areálu 

Dolní Kasárna. 

3. Bere na vědomí informaci starosty o potřebě zajištění výkonu technického dozoru investora 

a koordinátora BOZP na stavbě nového sběrného dvora v Dolních kasárnách a nabídku ing. 

Aleše Řady, IČ: 749 341 63, místem podnikání Rasošky 88, 552 21 výkonu technického 

dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbě nového sběrného dvora v Dolních 

kasárnách za cenu technický dozor investora: 16 900,- Kč bez DPH za měsíc činnosti a 

koordinátor BOZP: 7 900,- Kč bez DPH za měsíc činnosti 

Schvaluje znění a uzavření mandátní smlouvy s ing. Alešem Řadou, IČ: 749 341 63, místem 

podnikání Rasošky 88, 552 21 na zajištění výkonu technického dozoru investora a 

koordinátora BOZP na stavbě nového sběrného dvora v Dolních kasárnách za cenu 

technický dozor investora: 16 900,- Kč bez DPH za měsíc činnosti a koordinátor BOZP: 7 

900,- Kč bez DPH za měsíc činnosti 

Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu, termín 8.12.2017. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

4. Schválila dodatky ke smlouvám o nájmu bytů o prodloužení doby nájmu do 31.12.2019 s p. 

D.B,, J.L., M.F. a O.K. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

5. Schválila odměnu ředitelce Bc. Daně Snižkové ZUŠ Klecany. Odměna bude vyplacena ze 

mzdových prostředků z rozpočtu školy. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

6. Schválila žádost p. Davida Kaisera.,  250 65 Bášť  o ukončení nájemní smlouvy v budově 

č.p. 943, kóje 26 v areálu Dolní Kasárna ke dni 31.12.2017. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
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7. Vzala na vědomí vyúčtování kulturních akcí v roce 2017 – Slavnosti pravého a levého břehu 

2047, Klecanská veterán rallye 2017, Oslava 510 let od povýšení na město Klecany a 

Svatováclavské slavnosti 2017, Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví 2017. 

- Schválila, že rozdíl mezi příjmy a výdaji na akci Slavnosti pravého a levého břehu 2017 

bude hrazen z Fondu kultury, sportu a volného času 

- Schválila, že rozdíl mezi příjmy a výdaji na akci Klecanská veterán rallye 2017 bude 

hrazen z Fondu kultury, sportu a volného času 

- Schválila, že rozdíl mezi příjmy a výdaji na akci Sousedé se spolu dobře baví v Dolním 

Povltaví 2017 bude hrazen z Fondu kultury, sportu a volného času 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

8. Schválila dodatky k nájemním smlouvám o zvýšení nájmu na nebytové prostory ve 

zdravotním středisku s MUDr. Martinem Jíchou, Mgr. Ludmilou Szöllösovou, MUDr. 

Jitkou Provazníkovou, MUDr. Alicí Vosečkovou a společností JACH-TA s.r.o. IČ 

24259047. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Daniel Dvořák   Ivo Kurhajec 

            místostarosta         starosta 


