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               Usnesení č. 7/2022 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 21.2. 2022 od 16:00  

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

Ivo Kurhajec  

Hosté: Michal Picek 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu 

2. Rámcová kupní smlouva elektroinstalačního materiálu  - ELKOV elektro, a.s  

3. Cenová nabídka – Geodetická kancelář Ing. Moniky Němečkové 

4. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 024/2021 – p. Aleš Břicháček 

5. Revokace bodu č. 3 z usnesení č. 3/2022 

6. Žádosti o přidělení bytu č. 1 v č.p. 74, Klecany 

7. Žádost o poskytnutí prostor pro aktivity Pravého Hradce a Klíčku 

8. Žádost o poskytnutí prostor pro příměstské tábory v době letních prázdnin 2022 

9. Rezignace na členství v sociální komisi Rady města – paní Zdeňka Tomášová 

10. Žádost p. Michala Picka vybudovat montážní halu v Dolních Kasárnách 

 
Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se           

 

2. Bere na vědomí  

• informaci o potřebě zajištění nákupu elektromateriálu pro údržbu a rozvoj elektroinstalací  

 a veřejného osvětlení ve vlastnictví města Klecany 

• nabídku společnosti  ELKOV elektro a.s., IČ: 26279690, místem podnikání Kšírova 

701/255, 619 00 Brno na uzavření nevýhradní rámcové kupní smlouvy na nákup 

elektroinstalačního materiálu za individuální ceny 

 

Schvaluje znění a podpis nevýhradní rámcové kupní smlouvy na nákup elektroinstalačního materiálu 

se společností  ELKOV elektro a.s., IČ: 26279690, místem podnikání Kšírova 701/255, 619 00 Brno 

 

Ukládá 

• Ing. Rathouskému předložit smlouvu k podpisu, termín 25.2.2022 

• technikovi zajištění kontroly odstranění zbývajících vad a nedodělků dne 21.3.2022 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se     

 

3. Schvaluje cenovou nabídku Ing. Moniky Němečkové - Geodetická kancelář ze dne 15.2.2022 na  

      stavební zaměření šaten, garáží a skladu p.č. st. 458/1 a st. 699 za cenu ve výši 26.500,- Kč (není     

      plátce DPH). Jedná se o dozaměření stávajícího stavu budov u objektu Sportklubu. 

 

      Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se     
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4. Schválila znění a podpis dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 024/2021 s p. Alešem Břicháčkem na byt 

č. 2 v č.p. 74, Klecany  

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se     

 

 

5. Revokuje bod č. 3 z usnesení č. 3/2022 ze dne 24. ledna 2022.  

       Ruší nájemní smlouvu č. 003/2022m2. 

 

      Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se     

 

6. Bere na vědomí 2 žádosti o přidělení bytu č. 1 v č.p. 74, Klecany. 

Schvaluje uzavřít nájemní smlouvu s p. Karlem Novákem a ukládá paní Kudláčkové předložit 

smlouvu k podpisu. 

 

  Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se         

 

 

7. Bere na vědomí žádost o poskytnutí prostor pro aktivity Pravého Hradce, z.s. a Klíčku pro kroužek 

Lega do 30.6. 2022. Souhlasí se záměrem a ukládá paní Kudláčkové zveřejnit záměru výpůjčky. 

 

Hlasování: 4 pro – 1 proti (Pavel Kotrba) – 0 zdržel se 

 

 

8. Schválila žádost Pravého Hradce, z.s.  o poskytnutí prostor pro příměstské tábory v době 

letních prázdnin 2022.  
 

 Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se         

 

 

9.  Bere na vědomí rezignaci na členství v sociální komisi Rady města – paní Zdeňka Tomášová 

 

 

10.  Bere na vědomí žádost p. Michala Picka o vybudování montážní haly v Dolních Kasárnách. 

 Prověří podmínky smlouvy a právní podmínky na cizím pozemku. 

 

     

 

 

 

 

 

 

  Ivo Kurhajec                                                                                   Bc. Daniel Dvořák  

 místostarosta                                                             starosta 

 


