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              Usnesení č. 6/2022 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 14.2. 2022 od 16:00  

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

Kotrba, Ivo Kurhajec  

Hosté: pí. Tomášová, pí. Adamová, p. Jarolímek, p. Hladovec, p. Ježek, p. Rathouzský 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 

2. Žádost o prodloužení termínu odstranění závad z přejímky – Revitalizace a zvýšení kapacity 

ZŠ Klecany  

3. Smlouva č. 008/2022, byt č. 4 v domě č.p. 971, Dolní Kasárna 

4. Žádost p. Zilvara na uznání 55% nákladů za rekonstrukci části pronajatých prostor (budova 

č. 976, Dolní Kasárna) 

5. Projednání návrhu slevy na nájmu u bytu č. 1 a 2, U Školky 74, Klecany  

6. Věcné břemeno paní Kozojedová – kanalizační přípojka 

7. Návrh spolku Pravý Hradec na spolupráci s městem Klecany 

8. Nájemní smlouva č. 006/2022 s p. Šarochou na nebytový prostor č.p. 977, Dolní Kasárna 

9. Nájemní smlouva č. 007/2022 s firmou Rebeltrans, s.r.o. na pozemek k parkování v areálu 

Dolní Kasárna 

10.  Smlouva o spolupráci – GoOut, s.r.o. 

11. Termín jednání zastupitelstva města Klecany 

 
Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se           

 

2. Bere na vědomí zápis z kontroly odstranění vad a nedodělků akce „Revitalizace a zvýšení kapacity  

     ZŠ Klecany, etapa 0.B“ ze dne 14.2.2022, výpočet smluvní pokuty a Žádost zhotovitele  

     o prodloužení termínu odstranění závad z přejímky ze dne 14.2.2022. 

Souhlasí s prodloužením termínu odstranění závad z přejímky (závad nebránících užívání stavby č. 

15, 43 a 46) do 21.3.2020 a ukládá investičnímu technikovi zajištění kontroly odstranění zbývajících 

vad a nedodělků dne 21.3.2022. 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se     

 

3. Schválila znění a podpis smlouvy s p. Lenkou Peňázovou, bytem Klecany 344, 250 67 na byt č. 4 

     domě č.p. 971 v areálu Dolní Kasárna. 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se     

 

4. Schválila rekonstrukci nebytových prostor v č.p. 976 v areálu Dolní Kasárna Klecany a objednání  

     provedení prací p. Rostislavu Zilvarovi.  

Schvaluje uznání 55 % nákladů za rekonstrukci. 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se     
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5. Projednala možnost slevy nájmu u bytu č. 1 a č.2 z ceny 250,- Kč na 200,- Kč/m2. 

 

    Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se     

 

6. Bere na vědomí žádost Michaely Kozojedové, bytem Řečková 1711/7, Praha 3, 130 00 o   

     uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti    

     inženýrské sítě o uložení kanalizační přípojky do pozemku p.č. 637/6, v kat. úz.   

     Klecany.  

            Schvaluje znění a podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  

            služebnosti inženýrské sítě o uložení kanalizační přípojky do pozemku p.č. 637/6, v k.ú.  

            Klecany s Michaelou Kozojedovou, bytem Řečková 1711/7, Praha 3, 130 00 

            Ukládá p. Ing. Rathouzskému připravit smlouvu k podpisu.  

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se         

 

7. Bere na vědomí návrh Pravého Hradce na spolupráci s městem Klecany. 

 

8. Schválila znění a podpis nájemní smlouvy č. 006/2022 s p. Janem Šarochou, bytem 

     Podřipská E 23, 411 85 Horní Beřkovice na nebytový prostor v č.p. 977 v areálu Dolní    

     Kasárna. 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se         

 

9.  Schválila podpis nájemní smlouvy s firmou Rebeltrans s.r.o. se sídlem Parléřova 157/11,  

      169 00 - Praha 6,  IČO:  02185679 na pozemek k parkování kamionu v areálu DK Klecany.  

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se         

 

10.  Schválila znění a podpis smlouvy o spolupráci se společností GoOut, s.r.o. 

Předmětem smlouvy je zprostředkování prodeje vstupenek na kulturní akce v kulturním  

centru Rychta Klecany prostřednictvím prodejní sítě. 

 

 Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se         

 

11.   Schválila termín Zastupitelstva města Klecany na den 3.3.2022 v 18.15 hodin v kulturním sále    

 Rychta Klecany. 

 

              Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se         

 

 

 

 

 

  Ivo Kurhajec                                                                                   Bc. Daniel Dvořák  

 místostarosta                                                             starosta 


