
Usnesení č'. 19 12019

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 27. května 2019 od 16:00
Přítomni die prezenční listiny: lng' Jiří Bend], Mgr. Roman Binder. Mcr. Pavel Kotrba. Ivo
Krrrhajec. Bc' Dalie] Dvořák
Hos'c: lrg' Viel-al Rarhtruzsl1' lng' lomxšČem\.p'\linji
Program Zásedání:

1 . Scl]váleni programu zasediíní Rady nrěsta Klecary
2' Budoucí věcné biemeno napoiení sítí _ V Rcmízkác1r

3' V Remízkách, B"vdlení- Kasárna Dodatck č.l kplánovaci smlouvč
4' Nájemní sm]ouva č' 018/20]9
5' Žádos1o p.omiíulí nájmu

6' snlouva o zajištění provozor'ání r'cřcjlého WC
7. Snrlour'a o nájmu nebytových pťostoť č' 017/20l9
8. Nájenlní s]nlou\'a č. 0l9/20]9
9. Sch\'álení progranlu zastupite1stva města
10' Koupč části 516127 pozenrkir 516/2

l 1' Podaní Žádosti o dotaci ]rasičské r'ozidlo
12' Výpověd'z nájemní smloul1'č. 031/2017

13. L]zavŤení dodatku k nájemní smlouvě

Rada města Klecany:
1' schválila p|ogram Zasedání'

Hlaso\'ání:5 pro_ 0 ploti 0 7dťžel se

2. Bere na r'ědomí žádost společnosti Bydlení Kasárna, s.r'o.. ]Č: 29272840, místem
podnikání Prostřední 132. ó8601' Uherské Hladiště o uzar'r'cní smlouvy o uzaÝření budouci
smloura o ziízení věcného břemene s]Llžebnosti irrženýrských sítí pro uložení veřeiného
osvětlení' kana1izace' dešt'ové kanalizace a r'odovodu do pozemků č. parc. 194. 195/1'
196/I, I99 

' 
200,2'02'112. 202/13. 632 v kat. úz. Klccan1'.

Schvaluje zněrlí s podpis snlorLvy o uzaviení budouci smlouvy o ďízení věcného břemene

s1uŽebnosti inŽenýrských sítí pro uložení veřeinébo osvětlení, kanalizace, dcŠt'ové
kanalizace a vodovodu do pozemků č' palc' 194, 195/1_ ]96/l, 199,200.202112' 202113,
632 v kat. úZ- Klecan'v se společností Bydlení _ Kasárna, s'r.o'' IČ: 292728'10' místem
podnikání PIostřední 1]2. 6860], Uhelské Hradiště.
Ukládá vedoucí oddělení spáv}' majetku a investic připravit smlou\u k podpisu, termín:
'7.7.2019.

T]lasování:5 pro 0 plotí 0 Zdržel se

3. Bere na vědoní Žádost společnosti Bydlení Kasiína s'I'o., IČ 29272840. místem
podnikání Uherské Hradiště. Prostřední l ]2. PsČ ó8ó 01 o uzar renr doclatku č.1 k plánovací
smlouvě ze ilne 27'7.20l8, kterým se prodluŽujc te]nín dokončeíí veřejné infrastÍuktury do
31.5'2021 Z dťNodll probíhajícího archeologickélro pruzkumu.

Neschva1uje termín dokončení veřejné irrírastruktury a navrhuje termín 30.1 l -2019'



Uk]ádá vedoucínu oddělení správy maje1ku a investic projednat nový dodatek s ohledem na

stallovisko rad-v mčsta.

lllasování: 0 pro 5 proti 0 ZdrŽe1 se

'1' Sch\'álila znění a podpis nájefuní sm]our'y č'018/2019 sc společnostíDapo Speed s.r'o.' IČ
06505767. se sidlem Na Pěníku 4j5. 397 01 Písek k proliá.jmu parkovacího místa karnionu

v areálu Do1ní Kasárna.

T{lasov1rní:5 pro-0 proti 0 zdržel se

5' Vzala na r'ědon'rí žádost finnv A]fcza s'r'o'' lČ28']8Ul85. se sLLl]em U Lékárny 228/9,

Klecany o prominuti 2 splátck nájmťl 7 důvodu odcizeni q;robníclr prostředkťl a nemožnosli

!)koíávat svou činnost.

Schr'rílila prominutí jedné sp1átty nájnru a úpravu splátkového kalendáře'

Hlasovriní:5 pro 0 ploti_0 zdřžel se

6. Sch\.álila zl1ění a podpis smlouvy o zajištěníprovozo\'ání veřejnél'ro WC s provozovatelkou

restauace U 1nlsnýho bejka, nánéstíTiebíZského'18,Klecarry s.lanou l lorákor ou lČ
03617i90 a p.ovozovatelkou restaurace U Císaiských schodů s Malcclou ŠjnrkovoLL.nanr'

Třebízského64, Klecan)' IČ06182l5l '

I'IlasovánÍ:5 pro-0 proti 0 zdržel sc

7. Sc1rváljla znění a podpis sm]ou\'y o náimu ncb}to\'ýclr p]'ostol č'017/2019 s.
b1ten'r pronáicrn kóje č'9'2'1 k par'kování

historických vozidel v areálu Do]ní Kasiáma.

Hlasování: 4 pro 0 proti 1 zdržcl se (Kurhajcc)

8. Schválila znění a podpis nájerrrní sn1ourry č.019/2019 na byt č'5 na sociální bydlení s p'

bytem

Hlasování:5 pro 0 proti 0 ZdrŽel se

9. Schr'álila prograrn na zasedání Zastupite]stva města Klecan'Y. které se bude konat 6.6.20 i9.
l{lasování: 5 pro - 0 proti - 0 Zdržel se

10' BeIe na vědomí inÍ'onnaci starosty o potřebě koupě části 516/27 o výměře l20 nr2 pozemku

516/2 k'ťl. Klecanv dle geometrického plánu č. l595_56/2017 vypracovaného ing'

Vladimírem Brunnerem a znalecký posudck č. l19l3210l1'7 qplacovaný ing' Jancnr

Fujáčken ceny části 516/27 pozemku 516/2 k'ú. K]ccarrv stano\'ujícíccnu pozenku na

80 400.- Kč'
Doporučuje Zastupitc]sh'u ]nčsta Klecany schr'álit koupi části 516/27 o qiměře 120 m2

pozemku 516/2 k'ú. Klecrmy d]e geometrického plánu č.1595-56/2017 vypracovaného ing.

Vladin,írem Btunrrerem. schválit znenl'a podpis Lupni smLtrurt nil nákup části 516/27 o

qfměře 120 m2 pozemku 516/2 k.ú. Klecmy od spoluvlastrríků SJM

Uk1ádá starosto\'i před]oŽit návrh usnesení ZM. temrin: neib]iŽší jednání ZM.
Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdržel sc

1l' Schválila pod.ioi Žádosti o dotaci č.JsDll-V ] -202G00054 na hasičskévozidlo.
Hlasování:5 pro 0 proti 0 z&Želse

12' Schváila žádost p. Ing' ukonČenl najer]]rll sm]ou\T č'031/2017

k t1.5.2019

Hlasování:5 plo 0 proti 0 zdrželse



13. Projednala žádost MUDI. on&áčkové o uzaviení dodatku k nájomní smlou\ é s na\ ) Šťnim
měsíčního nájernného o částku 1.000,- Kč.
Schvaluje úhradu cerry za truhlářské vícepláce ve výši 95. 000._ Kě a uzavření Dodatku
k nájeÍní smlouvě s MUDI' ondráčkovou s nariišeoím měsíčního nájemného o částku
'l'000'- Kč po dobu 95 měsíců- a ukládá investičnímu tecbnikovi zajištěni vystavení
objednávky společnosti PN'stavební společnost s'r.o' 

' 
Na Hraďšti 224' 250 67' Klecany na

trrrblářské vícepráce zubní ordinace čp. 54 ve liiši 95.000'- Kč. Zajištění podpisu dodatku

k nájemlí smlouvě.

Hlasování| 5 plo 0 ploti 0 zdržel se

Město Klecany
lČo 00240290

Do Kleúnek 52,250 67 Kecany
1e1.2848900&

4,2,2
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Bc' Danje] Dvořák
starosta


