
 

 

1 

 

Usnesení č. 8/2021 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 15. března 2021od 16:00  

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

Nepřítomen: Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Roman Binder 

Hosté: Luboš Ježek, Ing. Michal Rathouzský, Bc. Lenka Kučerová 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 

2. Žádost manželů Zajíčkových o směnu částí pozemků p.č. 697/10, p.č. 697/12, p.č. 697/16 za 

část p.č. 692/1 a p.č. 692/4  

3. Výpověď nájemní smlouvy č. 015/2015 

4. Žádost společnosti W+ Partner invest s.r.o. o prodej pozemku 

5. Rodinné domy v Remízkách – kupní smlouva pozemků pod komunikací 

6. Rodinné domy v Remízkách – kupní smlouva na veřejnou infrastrukturu  

7. DPS – nájemní smlouva k bytu zvláštního určení č. 002/2021 

8. Administrace dotace akce Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany, etapa 1-4 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  
 

2. Bere na vědomí: 

Žádost manželů Zajíčkových o směnu částí pozemků p.č. 697/10, p.č. 697/12, p.č. 697/16 za 

část p.č. 692/1 a p.č. 692/4 dle geometrického plánu č. 1981-13/2020.                               

Rada města předkládá žádost zastupitelstvu města. 

3. Schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 015/2015 bytu v DPS Klecany, Dolní Kasárna 969  

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  
 

4. Bere na vědomí žádost společnosti W+ Partner invest s.r.o. o prodej pozemku. 

V současné době rada města prodej pozemku nedoporučuje. 

Rada města předkládá žádost zastupitelstvu města. 
 

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. 

Rada města 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 
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Rada města ukládá starostovi předložit návrh usnesení na jednání ZM. Termín: 29.3. 2021 

6. 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  

 - 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  

za cenu 1 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. 
 

Rada města 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  

 - 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. 

za cenu 1 Kč bez DPH. 
 

Rada města ukládá starostovi předložit návrh usnesení na jednání ZM 

termín: 29.3. 2021 
 

7. Schválila znění a podpis nájemní  smlouvy k bytu zvláštního určení č. 002/2021 s p. Marií 

Dvořákovou, nar. 5.5.1946, bytem Pražská 18, 250 69 Máslovice do domu s pečovatelskou 

službou v Klecanech. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 

8. Projednala způsob zadání veřejné zakázky na administraci dotace akce „Revitalizace a 

zvýšení kapacity ZŠ Klecany, etapa 1-4“  

Rada města ukládá investičnímu technikovi přípravu zadávací dokumentace. 

 

 

 

 

          Mgr. Pavel Kotrba              Bc. Daniel Dvořák 

              místostarosta                       starosta  

         


