Usnesení č. 16/2021
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 17. května 2021od 16:00
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba, Ivo Kurhajec,
Mgr. Roman Binder
Hosté: Martina Jechová
Program zasedání:
1. Schválení programu
2. Návrh na směnu odkupu části lesa oddělením od pozemku p.č. 314/68, k.ú. Klecany
3. Demografická studie města Klecany - nabídka
4. Nesouhlas s výstavbou terasy na pozemku 113/1 ve vlastnictví města Klecany
5. Smlouva o dílo – USK, s.r.o.
6. Žádost společnosti Česká telekomunikační infrastruktura o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
a zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 631 v k.ú. Klecany
7. Zřízení povodňové komise města Klecany – aktualizace
8. Nabídka kamerového systému na hasičskou zbrojnici
9. Návrh realizace bikeparku v prostoru ČOV – AktivKid, z.s.
10. Smlouva o poskytnutí finanční podpory se společností Archeologický ústav AV ČR Praha

Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
¨

2.

Bere na vědomí návrh paní Štrejbarové na vypořádání pozemku u ČOV – výměnou za srovnatelný
sousední pozemek. Ukládá správě majetku k dalšímu zpracování.

3. Schvaluje nabídku na vypracování demografické studie s prognózou vývoje pro celé spádové území
+ v jednotlivých obcích + plánování kapacit MŠ a ZŠ – Demogfrafie Morava,
IČO: 743 13 975. Celková cena 60 000,- Kč
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
4. Bere na vědomí nesouhlas manželů Šimkových s výstavbou terasy na pozemku 113/1 ve vlastnictví
města Klecany.
Pověřuje vedení města o prošetření situace.
5. Schvaluje podpis a znění smlouvy o dílo se společností USK, s.r.o., IČO: 271 38 551
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
6. Bere na vědomí žádost společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ: 04084063, místem
podnikání Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „16010-027821
PVDSL4C_S_PV_ZDIB110_MET“ spočívající ve výstavbě optického kabelu sítě elektronických
komunikací na pozemku č. parc. 631 kat. území Klecany
Schvaluje znění a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě pro „16010-027821 PVDSL4C_S_PV_ZDIB110_MET“ spočívající ve výstavbě
optického kabelu sítě elektronických komunikací na pozemku č. parc. 631 kat. území Klecany se
společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ: 04084063, místem podnikání Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
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Ukládá panu Ing. Rathouzskému zajistit podpis smlouvy, termín: 28.5. 2021
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

7. Bere na vědomí aktualizaci povodňové komise města Klecany a jmenuje povodňovou komisi ve
složení: Bc. Daniel Dvořák – předseda, Jan Filinger, Ivo Kurhajec, Karel Beran, Milan Fischer členové
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
8. Odsouhlasila nabídku kamerového systému na hasičskou zbrojnici – NHK Solutions, s.r.o.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 1 zdržel se (Ing. Jiří Bendl)
9. Schválila realizaci bikeparku v prostoru za ČOV dle návrhu spolku AktivKid, z.s.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
10. Projednala žádost o dotaci a doporučuje Zastupitelstvu města Klecany schválit znění a uzavření
Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory se společností Archeologický ústav AV ČR Praha,
v.v.i. se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana dle předchozí žádosti o dotaci na
zajištění předstihového badatelského archeologického výzkumu v Klecanech v ulici Na Vinici
v požadované výši 90 000,- Kč.
Ukládá starostovi předložit návrh usnesení na jednání Zastupitelstva města dne 27.5. 2021

Ivo Kurhajec
místostarosta

Mgr. Pavel Kotrba
místostarosta
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