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Usnesení č. 11/2021 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 12. dubna 2021od 16:00  

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

Hosté: Lenka Kučerová, Luboš Ježek, Ing. Michal Rathouzský, Luboš Ježek, Petr Novák, Lubomír 

Nymburský 
 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 

2. Nájemní smlouva se společností BioTECHNES, s.r.o. 

3. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace  

4. Nabídka nových plynových kotlů do bytů v Dolních Kasárnách 

5. Žádost o směnu pozemků a statické zabezpečení plotu manželé Klímovi 

6. Budoucí vodovodní řad a přípojka Kukrecht 

7. Modernizace stávajícího rozhlasu 

8. Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě – Vybavení interiéru č.p. 74 a č.p. 487 – Rychta Klecany 

9. Žádost o zřízení konsignačního skladu – objekt Dolní Kasárna 941, Klecany 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  
 

2. Schválila znění a podpis nájemní smlouvy č. 004/2021 se společností BioTECHNES, s.r.o.,  

     IČO: 04328558, se sídlem Na Hradišti 505, 250 67  Klecany na nebytové prostory č.p. 977, místnost                                

     Č. 1 v areálu Dolní Kasárna 

            Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  
 

3. Bere na vědomí Rada města bere na vědomí usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 013-

05/2021/ZK ze dne 29.03. 2021 o poskytnutí dotace Městu Klecany z Programu 2020 pro 

poskytováni dotací z rozpočtu Středočeského kraje - Středočeský fond podpory včasné přípravy 

projektu EU 2021+ a NIP  ve výši 836.500,- Kč. 

Schválila přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 836.500,- Kč z Programu 2020 pro 

poskytováni dotaci z rozpočtu Středočeského kraje - Středočeského fondu podpory včasné přípravy 

projektu EU 2021+ a NIP k projektu Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany, číslo žádosti: 

FVP/OVZ/043297/2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Ukládá starostovi města schválení přijetí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace Zastupitelstvem města. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

4.  Vzala na vědomí zprávu revizního technika pana Kohouta na výměnu 4 plynových kotlů do bytů č. 

605, 606, 607 a 608 v Dolních Kasárnách. Kotle jsou dle revizních zpráv již ve špatném stavu a je 

doporučena výměna. 
Schválila nákup a montáž 4ks nových plynových kotlů v celkové ceně 144 980 Kč bez DPH od 

firmy Petr Kohout, IČO: 12586447, K Dubči 159, Praha 9 

       Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 

 

5.  Projednala žádosti manželů Klímových: 
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-  o směnu části (92m2) pozemku p.č. 262/3, které užívá město Klecany jako chodník za část  

pozemku p.č. 262/1 (lesní pozemek), vše k.ú. Klecany. 

Vzala na vědomí nesouhlasné stanovisko OŽP Brandýs nad Labem St. Boleslav k dělení lesního 

pozemku. Navrhuje, aby město pozemek pod chodníkem odkoupilo. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 
6. Bere na vědomí žádost Jaroslava Kukrechta, bytem U stadionu 682, 396 01 Humpolec zastoupeného  

     Radanou Šafránkovou, místem podnikání Alšova 801/18, 251 01 Říčany o uzavření smlouvy o   

     smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodu na pozemku č. parc. 183/49 mezi  

     Jaroslavem Kukrechtem, bytem U stadionu 682, 396 01 Humpolec a městem Klecany. 
 

Schválila znění a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodu 

na pozemku č. parc. 183/49 mezi Jaroslavem Kukrechtem, bytem U stadionu 682, 396 01 Humpolec 

a městem Klecany.  
 

Ukládá ing. Rathouzskému připravit smlouvu k podpisu termín: 16.4.2021 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

7. Schválila pořízení modernizace bezdrátového rozhlasu SARAH dle cenové nabídky ze dne 19.1.  

     2021 ve výši 67 174,12 Kč od společnosti Bártek rozhlasy, s.r.o., IČO: 27781275. 
     

     Ukládá majetkové účetní objednat modernizaci bezdrátového bezdrátového rozhlasu SARAH u   

     Společnosti Bártek rozhlasy, s.r.o. 

     Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

8. Bere na vědomí: 

• informace o důvodu Dodatku č. 3 – doplnění dodávky o další nezbytný mobiliář neuvedený 

v projektové dokumentaci a nabídkovém rozpočtu s navýšením o 12.540,- Kč bez DPH.     

• návrh Dodatku č. 3 ke Kupní smlouvě - Vybavení interiéru objektů č.p. 74 a č.p. 487 - Rychta, 

Klecany, I. mobiliář + doplňky  

              Schvaluje znění a podpis Dodatku č. 3 ke Kupní smlouvě - Vybavení interiéru objektů č.p. 74 a č.p.                

             487 - Rychta, Klecany, I. mobiliář + doplňky . Ukládá investičnímu technikovi připravit k podpisu   

             Dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě se společností  Dřevozpracující výrobní družstvo, Stromořadní 1098,     

             675 51 Jaroměřice nad Rokytnou,  IČ:00030520, termín: 14.4.2021 

             Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

9.  Bere na vědomí žádost společnosti ALFEZA, s.r.o. o písemný souhlas pro zřízení konsignačního 

skladu v objektu na adrese Dolní Kasárna 941 pro odběratele firmu Triwin, s.r.o. 

Důvodem jsou nestabilní dodávky materiálů. 

Schvaluje žádost na zřízení konsignačního skladu mezi firmou ALFEZA, s.r.o. a firmou Triwin, 

s.r.o. a podpis dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 009/2017 

Ukládá Zuzaně Kudláčkové připravit dodatek č. 1 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

        

 

 

 

 

 

 

             Ivo Kurhajec                                                                                Bc. Daniel Dvořák 

             místostarosta                        starosta 


