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Usnesení č. 9 /2017 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 27. 2. 2017 od 16:00 

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

Omluvení: Ing. Jiří Bendl, Mgr. Pavel Kotrba 

Hosté: Luboš Ježek, Ing. Michal Rathouzský 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí 

3. Projektová dokumentace –zvýšení ZŠ v Klecanech 

4. Zápis č. 1/2017 z jednání soc. komise 

5. Podnět na pořízení změny územního plánu 

6. Výpověď z nájemní smlouvy č. 033/2017 

7. Svoz bioodpadu 

8. Opravy místních komunikací 

9. Rozpočtové opatření č. 1/2017 

10. Prodloužení nájmu zahrádek 

11. Dodatek k nájemní smlouvě 

12. Dohoda o vyrovnání za užívání pozemku 

13. Nabídka na zřízení zubní ordinace 

14. Příspěvek na stravování zaměstnanců 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Projednala návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví mezi Ministerstvem obrany a 

městem Klecany, jejímž předmětem jsou nemovitosti zapsané na LV č. 427 pro obec 

Klecany,  k. ú. Klecany a na LV č. 934 pro obec Zdiby, k. ú. Přemyšlení. Doporučuje 

zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

3. Bere na vědomí informaci starosty o potřebě zajištění projektové dokumentace na akci 

„Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy v Klecanech“ a nabídku společnosti MA 

projekt, spol. s r.o., IČ: 284 36 318, místem podnikání Patočkova 1638/67, 169 00  Praha 6 

na zajištění administrace veřejné zakázky "Projektová dokumentace Revitalizace a zvýšení 

kapacity Základní školy v Klecanech" za cenu 22 000,- Kč bez DPH. 

Souhlasí s pořízením projektové dokumentace na akci „Revitalizace a zvýšení kapacity 

Základní školy v Klecanech“ dle „Studie rozšíření ZŠ Klecany“ vypracované spol.  Jiran a 

partner architekti, s.r.o. v listopadu 2016 s přihlédnutím k projednání s příslušnými 

účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy se zněním a podpisem mandátní smlouvy 

se společností MA projekt, spol. s r.o., IČ: 284 36 318, místem podnikání Patočkova 

1638/67, 169 00  Praha 6 na zajištění administrace veřejné zakázky "Projektová 

dokumentace Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy v Klecanech" za cenu 22 000,- 

Kč bez DPH. 
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Ukládá technikovi správy majetku předložit mandátní smlouvu k podpisu, termín do 

3.6.2017. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

4. Vzala na vědomí zápis č. 1/2017 z jednání sociální komise, které se konalo dne 30.1.2017. 

5. Vzala na vědomí podnět na pořízení změny územního plánu od p. Rostislava Ištoka par. č. 

432 v k.ú. Klecany. Předá stavební komisi. 

6. Schválila žádost firmy  LBBJ s.r.o. , IČ 02989425, se sídlem  Pakoměřická 18, Praha 8 o 

ukončení  nájemní smlouvy č. 033/2014 na nebytové prostory v Dolních Kasárnách ke dni 

31.3.2017. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

7. Vzala na vědomí nabídku společnosti FCC Česká republika s.r.o. na pravidelný svoz 

bioodpadu. Souhlasí se zavedením této služby. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

8. Vzala na vědomí upozornění místostarosty na stav některých komunikací po zimní sezóně a 

informaci starosty o plánovaných opravách výtluků. 

9. Vzala na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017 

10. Schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s  p. Z. K. a p. F. D.  na části pozemků par. č. 

357/1 v k. ú. Klecany. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

11. Schválila žádost čj. 1661/17 o uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 29. 4. 2011 

 o pronájmu nebytových prostor.  

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

12. Schvaluje uzavření Dohody o vyrovnání za užívání pozemku parc. č. 843 v k. ú. Klecany 

s Ing. Jiřím Richterem a ukládá investičnímu technikovi zajištění podpisu Dohody. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

13. Projednala nabídku na zřízení zubní ordinace v Klecanech. 

14. Projednala výši příspěvku na stravování zaměstnanců města formou stravenek. Bere na 

vědomí znění vnitřního předpisu o poskytování stravenek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Bc. Daniel Dvořák   Ivo Kurhajec 

     místostarosta         starosta 

 

   
 


