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              Usnesení č. 1/2022 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 10. ledna 2022 od 16:00  

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

Ivo Kurhajec 

Omluven: Pavel Kotrba 

 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 

2. Žádost o úpravu nájmu za pronájem pozemku v Dolních Kasárnách,p.č. 463/7 – Garpen 

zahradnická společnost, s.r.o. 

3. Žádost o pronájem pozemků 128/2, 169/1 a 202/22, k.ú. Klecany – p. Adam Batuna 

4. Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb za odpady – FCC Česká republika, s.r.o. 

5. Smlouva o dodávkách elektřiny – VÚGTK 

6. Informace o záměru opravit nemovitost v Dolních Kasárnách č.p. 962 – Základy staveb, 

s.r.o. 

7. Žádost o prodloužení pronájmu pozemku v Dolních Kasárnách p.č. 463/7 – Kristýna 

Flašková 

8. Vyúčtování nákladů pro zvěř volně žijící v ekosystému – MS Zdiby-Klecany 

9. Nájemní smlouva se společností CM care, s.r.o. –  Covid centrum 

10. Smlouva o nájmu prostoru se společností Garáž café, s.r.o. – Gastro koutek Rychta Klecany  

 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání 

 
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

2. Projednala žádost o zmenšení pronajímaného pozemku v Dolních Kasárnách, 

     p.č. 463/7 a úpravu nájmu z důvodu komplikované ekonomické situace vzniklou  

    pandemickou situací. Ukládá starostovi provést místní šetření.  

           

           

3.  Bere na vědomí žádost p. Batuny o pronájem částí pozemků 128/2, 169/1 a 202/22, k.ú. 

Klecany. 

Ukládá starostovi předložit p. Batunovi návrh výpůjčky pozemku v šíři 1 m k výsadbě 

zeleně. 

       

4. Schvaluje dodatek ke smlouvě ze dne 2.3. 2020 o poskytování služeb za odpady se 

společností FCC Česká republika, s.r.o. z důvodu navýšení státního poplatku za skladování.  

      

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  
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5. Bere na vědomí informaci o potřebě uzavření smlouvy o poskytování a přeúčtování    

     elektrické energie na základě, které město Klecany bude dodávat elektrickou energii  

     společnosti Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., IČ: 000  

     25 615, místem podnikání Ústecká 98, 250 66 Zdiby pro její zařízení v prostoru Dolních 

     Kasáren.  

 

Schvaluje znění a podpis smlouvy o poskytování a přeúčtování elektrické energie se 

společností Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., IČ: 000 

25 615, místem podnikání Ústecká 98, 250 66 Zdiby.  

 

Ukládá p. Ing. Rathouzskému připravit smlouvu k podpisu, termín: 14.1.2022 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

6. Bere na vědomí informaci od pana Marka – Základy staveb, s.r.o. o záměru opravit 

pronajatou nemovitost v Dolních Kasárnách,  p.č. 962. 

Ukládá místostarostovi p. Kurhajcovi provést místní šetření. 

 

 

7.  Bere na vědomí žádost pí. Kristýny Flaškové o prodloužení pronájmu pozemku v Dolních 

Kasárnách p.č. 463/7 za budovou č. 958 o celkové výměře 3 726 m² na rok 2022.  
 

 

8.  Bere na vědomí vyúčtování nákladů na péči o zvěř volně žijící v ekosystému – MS Zdiby – 

Klecany. 

 

 

9. Schvaluje znění a podpis nájemní smlouvy se společností CM care, s.r.o. za účelem zřízení 

Covid centra na pozemku parc. č. st. 82, č.p. 52, Klecany. 

 

Hlasování: 4pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

10.  Schvaluje znění a podpis smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání se společností 

Garáž café, s.r.o. se sídlem Sedlecká cesta 84, Brnky, 250 66, IČO: 08031665 - Gastro 

koutek Rychta Klecany. 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

 

 

 

             Ivo Kurhajec                                                                                    Bc. Daniel Dvořák 

             místostarosta                     starosta 

 


