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Usnesení č. 16 /2020 

 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 20. dubna 2020 od 16:00  

 

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

Binder, Mgr. Pavel Kotrba 

Hosté: Ing. Michal Rathouzský 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Žádost o rozšíření pronajatých prostor 

3. Prodej ovcí 

4. Dodatek č.1 k NS č. 046/2017 

5. NS č.008/2020 

6. Kupní smlouva – ERGO Pro, spol. s r.o. 

7. Školné, stravné a družina v ZŠ a MŠ 

8. Žádost o pronájem pozemku 

 

Rada města Klecany: 

 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Projednala žádost společnosti Praktik systém s.r.o, která má uzavřenou smlouvu o nájmu 

nebytových prostor č.003/2020. Společnost má zájem vyměnit stávající mostovou váhu za větší 

mostovou váhu. Dále chtějí rozšířit stávající prostory o cca 440 m2, se sousedním pozemkem, 

který má v nájmu p. Kožera. Došlo k dohodě o uvolnění části pozemku 463/7 mezi oběma 

nájemci p. Kožerou a Praktik s r.o.. RM souhlasí s rozšířením nájmu firmě PRAKTIK s r.o. o 

cca440 m2 dle předloženého plánku. Nový nájemce spol. PRAKTIK zajistí nově vzniklé 

oplocení pozemku a s tím spojené náklady. Ukládá pí. Kudláčkové připravit dodatky smluv ke 

schválení do příští rady. 

      Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

3. Schvaluje darování 8 ovcí a 1 berana ze stáda v areálu Dolní kasárna ZOOPARKu Berousek, 

K Lesu 222, 250 65  Bašť , IČ: 16558839, registrační číslo hospodářství: CZ21068108, 

zastoupenému Ludvíkem Berouskem. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

4. Schválila dodatek č.1 k NS č. 046/2017 uzavřené dne 21.12. 2017 mezi Městem Klecany a 

společností KLEDEPO s r.o. IČ: 06141846 o rozšíření pronájmu venkovní zpevněné plochy 

části pozemku par. č. 463/7 o výměře 1.232 m2.  

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

5. Schválila NS č.008/2020 s CDB Production s r.o., IČ: 07926928, se sídlem Na Skalkách 381, 

25067 Klecany. Předmětem nájmu je místnost č.1 v budově č.p. 977 o výměře 18m2, která bude 

využívána jako sklad kulis, rekvizit a reklamního materiálu. 

        Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  
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6. Schválila uzavření Kupní Smlouvy mezi Městem Klecany a ERGO Pro, spol. s r.o., se sídlem 

Vyskočilova 1481/4,14000 Praha4 IČ: 26175401 na koupi použitého kancelářského nábytku pro 

potřeby městského úřadu v objektu Rychty za cenu 198.090,- CZK včetně DPH.  

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

7. Schválila okamžité pozastavení plateb za obědy v ZŠ a MŠ, školné v MŠ a školní družinu po 

dobu jejich uzavření v souvislosti s nouzovým stavem. Již zaplacené částky budou považovány 

za přeplatek. Ukládá ředitelce školy zajištění tohoto usnesení. 

 Hlasování: 4 pro – 0 proti – 1 zdržel se (Binder) 

8. Neschválila žádost o pronájem části pozemku v Klecánkách pro stánek se zmrzlinou.  

Hlasování: 0 pro – 2 proti (Binder, Kurhajec) – 3 zdržel se (Bendl, Dvořák, Kotrba) 

 

 

 

 

            

Ivo Kurhajec                                                                          Daniel Dvořák 

místostarosta                                                                            starosta 

 

 


