
 

 

1 

 

Usnesení č. 7/2021 

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

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

Kotrba, Ivo Kurhajec 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 

2. Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě - Vybavení interiéru objektů č.p. 74 a č.p. 487 – Rychta, 

Klecany 

3. Prodej pozemku p.č. 790 a částí p.č. 626/15 a p.č. 627 

4. Darovací smlouva se společností Bydlení – Kasárna, s.r.o. 

5. Kupní smlouva se společností Bydlení – Kasárna, s.r.o. 

6. Ukončení nájemní smlouvy č. 013/2017 

7. Dopadové plochy – dětské hřiště ve sportovním areálu 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

2. Bere na vědomí: 

- informace o důvodu revokace usnesení RM k dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě 

- informace o důvodu Dodatku č. 2 – doplnění dodávky o další nezbytný mobiliář 

neuvedený v projektové dokumentaci a nabídkovém rozpočtu s navýšením o 

109.104,- Kč bez DPH.     

- návrh Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě - Vybavení interiéru objektů č.p. 74 a č.p. 487  

Rychta, Klecany, I. mobiliář + doplňky  

           Revokuje usnesení č. 5/2021, bod č. 9 - Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě  

           Schvaluje znění a podpis Dodatku č. 2 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. 2 ke Kupní smlouvě se    

           společností  Dřevozpracující výrobní družstvo, Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad   

           Rokytnou,  IČ:00030520,  

           Termín: 9.3.2021 

            

3. Bere na vědomí žádost manželů Srbových o odkup pozemků p.č. 790 a části pozemků      

p.č. 626/15 a p.č. 627 dle geometrického plánu č. 1980-6/2020 a předkládá žádost 

Zastupitelstvu města. 

 

4. Bere na vědomí: 

potřebu uzavření darovací smlouvy se společností Bydlení - Kasárna s.r.o., IČ: 292 72 840, 

místem podnikání Prostřední 132, 686 01 Uherské Hradiště o darování  

 - stavby kanalizace dešťová s likvidací dešťových vod na pozemku parc. č. 202/31, k.ú. 

Klecany, která vede přes pozemky parc. č. 202/1, 202/13, 202/21, 202/23 a 202/31, k.ú. 

Klecany 

- stavby kanalizace tlaková splašková s napojením na kanalizační řad, která vede přes 

pozemky parc. č. 202/1, 202/13, 202/21, 202/23 a 202/31, k.ú. Klecany 
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- veřejného osvětlení s napojením na stávající řad, které vede přes pozemky parc. č. 202/1, 

202/13, 202/21, 202/23 a 202/31, k.ú. Klecany 

- tělesa komunikace nacházející se na pozemku p.č. 202/31 v k.ú. Klecany. 

Uzavření darovací smlouvy je potřeba k realizaci plánovací smlouvy uzavřené se společností 

Bydlení - Kasárna s.r.o., IČ: 292 72 840, místem podnikání Prostřední 132, 686 01 Uherské 

Hradiště dne 27.7.2018. 

 

Doporučuje Zastupitelstvu města Klecany: 

schválit znění a uzavření darovací smlouvy se společností Bydlení - Kasárna s.r.o., IČ: 292 

72 840, místem podnikání Prostřední 132, 686 01 Uherské Hradiště o darování  

 - stavby kanalizace dešťová s likvidací dešťových vod na pozemku parc. č. 202/31, k.ú. 

Klecany, která vede přes pozemky parc. č. 202/1, 202/13, 202/21, 202/23 a 202/31, k.ú. 

Klecany 

- stavby kanalizace tlaková splašková s napojením na kanalizační řad, která vede přes 

pozemky parc. č. 202/1, 202/13, 202/21, 202/23 a 202/31, k.ú. Klecany 

- veřejného osvětlení s napojením na stávající řad, které vede přes pozemky parc. č. 202/1, 

202/13, 202/21, 202/23 a 202/31, k.ú. Klecany 

- tělesa komunikace nacházející se na pozemku p.č. 202/31 v k.ú. Klecany. 

 

Ukládá starostovi: 

předložit návrh usnesení na jednání ZM 

termín: 29.3. 2021 

 

5. Bere na vědomí: 

potřebu uzavření kupní smlouvy se společností Bydlení - Kasárna s.r.o., IČ: 292 72 840, 

místem podnikání Prostřední 132, 686 01 Uherské Hradiště o koupi pozemku parc. č. 202/31 

v k.ú. Klecany, o výměře 4 196 m2, druh pozemku orná půda za cenu 4 196,- Kč bez DPH.  

Uzavření kupní smlouvy je potřeba k realizaci plánovací smlouvy uzavřené se společností 

Bydlení - Kasárna s.r.o., IČ: 292 72 840, místem podnikání Prostřední 132, 686 01 Uherské 

Hradiště dne 27.7.2018. 

 

Doporučuje Zastupitelstvu města Klecany: 

schválit znění a uzavření kupní smlouvy se společností Bydlení - Kasárna s.r.o., IČ: 292 

72 840, místem podnikání Prostřední 132, 686 01 Uherské Hradiště o koupi pozemku parc. 

č. 202/31 v k.ú. Klecany, o výměře 4 196 m2, druh pozemku orná půda za cenu 4 196,- Kč 

bez DPH 

 

Ukládá starostovi: 

předložit návrh usnesení na jednání ZM 

termín: 29.3. 2021 

 

6. Schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 013/2017 uzavřené dne 23.2. 2017 z důvodu  úmrtí 

nájemce. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  
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7.   Bere na vědomí nabídky realizace kačírkových dopadových ploch pod herní prvky ve 

sportovním areálu od společností: PN Stav za 95 849,- Kč, GARPEN zahradnická s. r. o. za 

145 994,- Kč a Hřiště CZ s.r.o. za 174 000,- Kč.  

 

Schvaluje jako nejvýhodnější nabídku společnosti PN STAV s. r. o. za 95 849,- Kč.    

Ukládá starostovi vystavit objednávku. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

 

 

 

 

          Mgr. Pavel Kotrba              Bc. Daniel Dvořák 

              místostarosta                       starosta  

         


