Usnesení č. 4/2022
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 31. ledna 2022 od 16:00
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Mgr. Roman Binder, Bc. Daniel Dvořák,
Ivo Kurhajec
Omluven: Pavel Kotrba
Hosté: p. Zmátlík, p. Janda

Program zasedání:
1. Schválení programu
2. Ukončení nájemní smlouvy č. 015/2018
3. Směrnice – kamerový systém města Klecany
4. Návrh smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti – aktualizace kalkulace
5. Žádost o pronájem skate haly Klecany
6. Žádost o pronájem pozemku v Dolních Kasárnách – RZ online, s.r.o.
7. Žádost o výpůjčky nemovitostí – Pravý Hradec
8. Žádost o výpůjčku místnosti v budově p.č. 52, Klecany – Pravý Hradec, z.s.
9. Žádost o vypůjčení části pozemku p.č. 463/7, Klecany – Pravý Hradec, z.s.
10. Ukončení nájmu J&K Delivery Service, s.r.o.
11. Rekapitulace činnosti SDJ Klecany

Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Schválila ukončení nájemní smlouvy č. 015/2018 s panem Zlatko Harizanovem, se sídlem
Do Roklí 173, Praha 6 ke dni 31.1. 2022.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
3. Schválila znění směrnice č. 01/2022-KH Směrnice k ochraně osobních údajů v kamerovém
systému a její zveřejnění včetně příloh č. 1 a 2 na stránkách města Klecany a Městské
policie Klecany.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
4. Bere na vědomí návrh smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti –
aktualizace kalkulace.
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5. Bere na vědomí žádost o výpůjčku Skate haly Klecany za účelem sportovní akce pro
veřejnost na freestyle koloběžkách. Požadavek je na jeden víkendový den.
Návštěvnost se počítá zhruba 50 – 100 lidí.
Schvaluje výpůjčku Skate haly Klecany panu Davidu Šenkýřovi a ukládá paní Kudláčkové
připravit smlouvu o výpůjčce.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
6. Bere na vědomí žádost společnosti RZ online, s.r.o. o pronájem pozemku pro parkování
vozidel v areálu Dolních Kasáren.
Ukládá vedení města zveřejnění záměru.
7. Projednala žádost spolku Pravý Hradec, z.s. o výpůjčky nemovitostí č.p. 958 a 962 se st. p.č.
958 a 962 na p. č. 463/7, prostor u p. č. 971 na p. č. 455/7 a dále část budovy č.p. 968 na p.č.
455/7 na kalendářní rok 2022 a prostory č.p. 48 o výměře 133 m2
Ukládá vedení města zveřejnění záměru.
8. Bere na vědomí žádost spolku Pravého Hradce, z.s. o výpůjčku místnosti v budově č.p. 52,
Klecany. Rozhodne po konzultaci s projektantem na základě časového harmonogramu
rekonstrukce budovy.
9. Neschválila žádost spolku Pravého Hradce, z.s. o vypůjčení části pozemku p.č. 463/7,
Klecany z důvodu již realizovaných výpůjček pro požadovaný účel.
Město bude jednat s vlastníkem pozemku p.č. 457/8, Klecany o možnosti dalšího užívání
spolkem Pravý Hradec, z.s.
Hlasování: 0 pro – 2 proti (Binder, Kurhajec) – 2 zdržel se (Bendl, Dvořák)
10. Schválila ukončení nájemní smlouvy č. 020/2018 s firmou J&K Delivery service, s.r.o.,
IČO: 04904184, se sídlem Chmelařská 900, 158 00 Praha 5 ke dni 31.1. 2022, parkování
vozidla.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
11. Vzala na vědomí rekapitulaci činnosti SDH Klecany

Ivo Kurhajec
místostarosta

Bc. Daniel Dvořák
starosta
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