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Usnesení č. 15/2021 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 10. května 2021od 16:00  

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

Roman Binder 
 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 

2. Žádost o slevu z nájmu 

3. Spolupráce se spolkem Pozor kočka! 

4. Nájemní smlouva č. 007/2021 

5. Směnná smlouva pozemků v k.ú. Klecany 

6. Žádost o výpůjčku hmotné nemovité věci – části pozemku ve vlastnictví města Klecany  

7. Termín zasedání zastupitelstva města Klecany 

 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  
¨ 

 

2. Bere na vědomí žádost paní Markéty Haboňové, Tasty Morning o poskytnutí slevy z nájmu.  

     Schvaluje odpuštění dvou nájmů. 

     Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  
      

 

3. Projednala nabídku spolupráce se spolkem Pozor kočka! Přijala osobní setkání s paní Ivanou 

     Klímovou. Na základě projednání návrhu spolupráce RM schválila smlouvu o zajištění péče o   

     nalezené a opuštěné kočky.  

     Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

4. Schvaluje znění a podpis nájemní smlouvy č. 007/2021 s panem Tomášem Kleckerem,  

     bytem Košická 50, Praha 10 na nebytové prostory č.p. 977 v areálu Dolní Kasárna. 

     Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 
5.  Bere na vědomí informaci o potřebě provedení směny pozemků v K.ú. Klecany ve vlastnictví města      

     Klecany vzniklé dle geometrického plánu č. 1995-  505/2020, zpracovaného Ing. Monikou   

     Němečkovou, Horňátecká 788/12, 18200 Praha 8 a to část  

     pozemku p.č. 641 označeného jako „g“ (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1 m2 a část  

     pozemku p.č. 626/22 označený jako „h“ (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 21 m2 za  

     pozemky v katastrálním území Klecany ve vlastnictví fyzických osob, vzniklé dle geometrického  

     plánu č. 1995-505/2020, zpracovaného Ing. Monikou Němečkovou, Horňátecká 788/12, 18200 Praha  

     8 a to část pozemku p.č. 25/1 označené jako „a“ (zahrada) o výměře 6 m2 a část pozemku p.č. 25/2  

     označený jako „d“ (zastavěná plocha, ostatní komunikace) o výměře 51 m2 

 

    Doporučuje Zastupitelstvu města Klecany schválit 

    znění a podpis směnné smlouvy mezi městem Klecany a Mgr. Dagmar Bínovou bytem U Rybníka 78,      

    Přemyšlení, 25066 Zdiby a Jiřím Laštovičkou, bytem Boloňská 308/20, Horní Měcholupy, 10900    

    Praha 10 o směně pozemků v katastrálním území Klecany ve vlastnictví města Klecany vzniklé dle   

    geometrického plánu č. 1995-505/2020, zpracovaného Ing. Monikou Němečkovou, Horňátecká  

    788/12, 18200 Praha 8 a to část pozemku p.č. 641 označeného jako „g“ (ostatní plocha, ostatní  

    komunikace) o výměře 1 m2 a část pozemku p.č. 626/22 označený jako „h“ (ostatní plocha, ostatní  

    komunikace) o výměře 21 m2 za pozemky v katastrálním území Klecany ve vlastnictví fyzických    

    osob, vzniklé dle geometrického plánu č. 1995-505/2020, zpracovaného Ing. Monikou Němečkovou,  
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     Horňátecká 788/12, 18200 Praha 8 a to část pozemku p.č. 25/1 označené jako „a“ (zahrada) o výměře    

     6 m2 a část pozemku p.č. 25/2 označený jako „d“ (zastavěná plocha, ostatní komunikace) o výměře  

     51 m2 

 

     Ukládá starostovi předložit ZM směnnou smlouvu ke schválení  

     Termín: nejbližší jednání ZM 

               

6. Neschválila žádost o výpůjčku části pozemkové parcely č. 62/10 v k.ú. Klecany  

Hlasování: 0 pro – 4 proti – 1 zdržel se (Bc. Daniel Dvořák) 

 

7. Odsouhlasila navržený termín zasedání zastupitelstva města Klecany na 27.5. 2021 

     Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

 

 

 

 

      Ivo Kurhajec                                                                                Bc. Daniel Dvořák 

             místostarosta                        starosta 


