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Usnesení č. 3 /2021

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. února 2021 od 16:00

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

Hosté: Lenka Kučerová, Zdena Tomášová

Program zasedání:
1. Schválení programu
2. Směna části pozemků
3. Informace o vyúčtování služeb Charity Neratovice
4. Žádost o snížení nájemného
5. Žádost o krátkodobou výpůjčku a o prostor pro výběh a pastvu koní – Pravý Hradec
6. Nabídka na úpravu příjezdové cesty
7. Veřejný prostor a parkoviště pod Rychtou Klecany
8. Odkoupení pozemku p.č. 242/22
9. Odkoupení části pozemku p.č. 91/1
10. Opakované stížnosti na činnost návštěvníků spolku Pravý Hradec ve výstrojním sále v areálu

Dolní Kasárna

Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Bere na vědomí žádost pana o směnu částí pozemků p.č. 697/10, p.č. 697/11, p.č.

697/12 a p.č. 692/6 za části pozemků p.č. 339 a p.č. 692/15 vše k. ú. Klecany. Rada města
předkládá žádost zastupitelstvu města.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

3. Vzala na vědomí vyúčtování služeb Charity Neratovice za rok 2020. Charita Neratovice
pečuje o klienty v okolních obcích a to Husinec-Řež, Zdiby, Máslovice, Větrušice a
Vodochody. Dotace Charitě Neratovice byla v roce 2020 poskytnuta ve výši 550,000,- Kč.
Město Klecany se podílí částkou 267.290,- Kč, obec Husinec-Řež 145.210,- Kč, obec Zdiby
89.953,- Kč, obec Máslovice 15.421,- Kč a obec Větrušice 32.126,- Kč.

4. Schválila žádost o prominutí nájmu za pronájem části pozemku par. č. 463/7 společnosti
Kledepo s.r.o., IČ 06141846, se sídlem Na Hradišti 224, 250 67 Klecany, a to za jeden
měsíc 2021 v souladu s vyhlášením nouzového stavu.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

5. Vzala na vědomí žádost spolku Pravý Hradec, IČ 22673938, Do Klecánek 385, 250 67
Klecany o půjčku ve výši 50.000,- Kč a o prostor pro výběh a pastvu koní.
Schválila krátkodobou půjčku ve výši 50.000,- Kč.
Neschválila další výpůjčku pozemku pro výběh koní z důvodu již vypůjčených pozemků.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

6. Vzala na vědomí nabídku společnosti Hanssped, IČ 02058057, Srbovka 791, 250 65
Líbeznice na úpravu polní cesty mezi kasárnami. Pověřila místostarostu Ivo Kurhajce
dalším jednáním.
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7. Vzala na vědomí zápis stavební komise ze dne 11.1.2021, ke studii prostoru před Rychtou a
okolí – ateliér M.A.A.T doporučuje zapracovat připomínky komise a členů rady města do
projektové dokumentace a připravit návrh zadání na PD. Pověřuje invest. technika p. Ježka
dalším jednáním.

8. Bere na vědomí žádost pana o odkup pozemku p.č. 242/22 v k.ú. Klecany,
vzniklého oddělením od pozemku p.č. 242/1 v k. ú. Klecany dle geometrického plánu č.
2036-116/2020. Rada města předkládá žádost zastupitelstvu města.

9. Bere na vědomí žádost pana o odkup části pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Klecany,
Rada města předkládá žádost zastupitelstvu města.

10. Seznámila se s opakovanými stížnostmi na činnost návštěvníků spolku Pravý Hradec ve
výstrojním sále v areálu Dolní Kasárna - jedná se o noční mejdany, nepořádek, požívání
alkoholu, kouření ve sportovním sále a účast mladistvých na těchto akcích. Výstrojní sklad
je zdarma vypůjčen spolku Pravý Hradec za účelem volnočasových aktivit. Rada města
důrazně žádá předsedkyni spolku p. Zdeňku Tomášovou o okamžitou nápravu a uděluje
poslední výstrahu před okamžitým ukončením výpůjčky v případě, že se zde budou
podobné akce opakovat.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Ivo Kurhajec Bc. Daniel Dvořák
místostarosta starosta


