
 

Usnesení č. 7 /2017 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 13. 2. 2017 od 16:00 

Přítomni dle prezenční listiny: Mgr. Pavel Kotrba Ivo Kurhajec, Jiří Medek 

Omluven: Bc. Daniel Dvořák, Ing. Jiří Bendl 

Hosté: Ing. Michal Rathouzský, Luboš Ježek 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní 

3. Vyhodnocení ankety 

4. Dodatek ke kupní smlouvě 

5. Poplatky za svatební obřady 

6. Výroční zpráva o hospodaření ZUŠ 

7. Pronájem zahrádky na Sídlišti 

8. Pozemek pod budovou Sportklub 

9. Umístění prvků na naučné stezce 

10. Cenová nabídka na opravu Multicar M25 

11. Lávka pro pěší 

12. Územní studie krajiny ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

13. Převedení hospodářského výsledku ZUŠ 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Bere na vědomí informaci starosty o potřebě převzetí komunikace a veřejné infrastruktury 

na pozemku č.parc. 457/23 od ing. Jiřího Spousty a PaeDr. Stanislavy Spoustové do majetku 

města a  návrh  smlouvy o smlouvě budoucí kupní pozemku č.parc. 457/23, vodovodního a 

kanalizačního řadu a veřejného osvětlení s ing. Jiřím Spoustou a PaeDr. Stanislavou 

Spoustovou 

Doporučuje Zastupitelstvu města Klecany schválit znění a podpis smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní pozemku č.parc. 457/23, vodovodního a kanalizačního řadu a veřejného 

osvětlení s ing. Jiřím Spoustou a PaeDr. Stanislavou Spoustovou oba bytem Klikorkova 

3266, 272 01 Kladno za cenu 100,- Kč 

Ukládá starostovi předložit smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemku č.parc. 457/23, 

vodovodního a kanalizačního řadu a veřejného osvětlení s ing. Jiřím Spoustou a PaeDr. 

Stanislavou Spoustovou na nejbližším jednání Zastupitelstva města Klecany. 

 Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

3. Bere na vědomí vyhodnocení 2. ankety obyvatel k aktualizaci strategického plánu města 

Klecany a ukládá investičnímu technikovi zveřejnění na webu města a zajištění veřejného 

projednání výsledků ankety. 

Schvaluje doplnění pracovní komise ASP o členy:  člen - školství – D. Balvínová, člen – 

cestovní ruch a turistika – M. Buršík a jmenuje předsedou komise I. Kurhajce 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

4. Bere na vědomí informaci starosty o potřebě uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 

3. 2. 2017 na nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany se 



společností KOBIT – THZ s.r.o. spočívající v konkretizaci termínu předložení bankovní 

záruky. 

Souhlasí se zněním a uzavřením dodatku č. 1 kupní smlouvě ze dne 3. 2. 2017 na nákup 

cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany se společností KOBIT–THZ 

s.r.o. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Ukládá technikovi správy majetku připravit dodatek k podpisu, termín 15. 2. 2017 

5. Schválila smluvní poplatky za konání svatebních obřadů v mimořádném termínu a konání 

svatebních obřadů mimo obřadní síň. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

6. Vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření ZUŠ. 

7. Vzala na vědomí žádost p. Michala Kolomého, bytem Sídliště 346, Klecany ze dne 

18.1.2017  a p. Ing. Tomáše Černého, bytem K Sídlišti 397, Klecany ze dne 23.1.2017 o 

pronájem zahrádky na Sídlišti. 

Schválila uzavření nájemní smlouvy na zahrádku s p. Michalem Kolomým. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

8. Vzala na vědomí dopis (čj. 1098/17) vlastníků pozemků pod budovou Sportklubu a ukládá 

starostovi města zahájit jednání v této věci.  

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se   

9. Vzala na vědomí dopis (čj. 450/17) se stanoviskem společnosti SARA CZ s.r.o ohledně 

umístění prvků naučné stezky. Vzhledem k nejasnostem v jednání ukládá starostovi města 

svolat rozšířenou RM a pozvat na ní zástupce této společnosti, aby upřesnil její postoj 

k vzájemné dohodě.  

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se    

10. Vzala na vědomí nabídku firmy ABA servis, K Lesu 111, 250 69 Klíčany na opravu vozidla 

Multicar M25 ve výši 268.000,- Kč. Pozvala p. Plátěnku na příští jednání RM . 

11. Vzala na vědomí sdělení MÚ Roztoky ohledně lávky pro pěší přes Vltavu a ukládá           

technikovi správy majetku připravit podklady k dotčené záležitosti.  

12. Vzala na vědomí oznámení týkající se zadání územní studie krajiny a ukládá komisi stavební 

a životního prostředí připravit stanovisko do 6. 3. 2017.  

13. Schválila ZUŠ Klecany hospodářský výsledek ve výši 75.640,01 Kč a převedení do fondu 

reprodukce majetku (investičního fondu). 

Schválila nákup počítačů v hodnotě cca 130.000,- Kč, bude hrazeno z prostředků ZUŠ. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

 

 

   
 Mgr. Pavel Kotrba                                                                                                     Ivo Kurhajec 

        radní                                                                                                                      starosta 

 

   
 


