Usnesení č.25 12017
ze zasedání Rady města K|ecany, které se konalo dne 24.7.2017 od 16'00
Přítomni dle prezenčni listiny: Ivo Kulhajec' MgI. Pavel Kotrba, Ing. Jiří Bendl' Jiří Medek
(příchod 16'45 hod')

omluve[: Bc' Daniel Dvořák
Hosté: Ing- Michal Rathouzský

Program zasedání:
l

'

Schvá1ení programu zascdání Rady rněsta Klecany

2'
3'
4'

Účetní závěrka ZUŠK1ccany
oprava stiechy v č.p. 941 v DK

6'

Dotace sportovní hřištč

5'

7.
8.

9.

Projektová dokumentace výstavba sběmého dvora
Termín a program zasedání zastupitelstva nčsta

Schválení daru
Vyjádření k předběŽným oceňovacím údajům
stěhování agend

Rada města Klecany:
t. schválila pťogram zasedání.
Hlasoválí: 3 pro 0 ploti 0 zdrže1 se
2. Schválila účetnízávěrku ZUŠ K]ecany k 30' 6. 2017.
Hlasování| 3 plo 0 plofi 0 Zdržel se
3. Bere na vědoní infonnaci stalosty o potiebě opravy stiechy č'p' 94] a labídku společnosti
Bitumizol RP s'r.o', IČ: 054 57 807, místem podnikání Jiráskova 91/26' 779 00 olomouc na
opra\'1r opravou střechy č.p. 941 za ccnu l03 740'- Kč bez DPH'
Schvaluje objcdnání opIavy opIavou střeclry č'p' 941 u společnosti Bitumizol RP s'r.o., IČ:
054 57 807, místom podnikání Jjtáskova 91 126,'7'79 00 olomouc za cenu 103 740'- Kč bez
DPH.
Ukiádá technikovi správy majetku vystavit objednávku.
Hlasovaní| 3 plo 0 ploti 0 zdržel se
4. Bere na včdomíinfonnaci starosty o potiebnosti výstavby nového sběmého dvora
v prostoru Dolních kasáfen, projektovou dokumentaci v]4)Iacovanou společností JM
construction' s.l.o. v záií 2016 a nabídku společnosti MA plojekt, spol' s r'o', lČ: 28,1
36318, místem podnikání Patočkova 1ó38/67' 169 00 Praha 6 na zajištěníad joistracc
veiejné zakáZky na výběr dodavate1c nového sběnrého dvora v prostoru Dolníoh kasárcn 7a
cenu 22 000_- Kč bez DPH
schvaluje výstavbu nor'ého sběrného dvora v prostoru Dolníclr kasiíren dle projektové
dokumentace v}placované společnostíJM ConstÍuction, s.l'o. ý záŤi 2016 a znění a podpis
lnaÍdátní smlouvy na zajištění administnce veie.jné zakázky na výbčI \"ýstavby no\'ého
sběrného dvon v prostoru Dolních kasáren se společnostíMA projekt, spol. s Í'o , IČ 28'l
36 318 za cenu 22 000,- Kč bez DPH'
Ukládá technikovi správy majetku připravit mandáhí sm1ou\,u k podpisu'

HlasoYá1í:3 pro-0 protj 0 Zdťelse
5. Schválila tennin a ploglanl Zasedáni Zasfupite]stva mčsta Klecany' Zascdání Zastupitelstva
se bude konat 10. srpna20lTv 18.l5 hoclin.
Hlasování: '1pro 0 ploti 0 zdržel se
6' Projednala nabídk_u na zpracování dotace na projekt spol'tovní hiiště. Souhlasí s podánín
žádosti a se Zajištěním vlastních nutných finančníchprostiedků na do1]nancování akce.
Předá Zastupitelstvu města K]ccany ke schválení'
Hlasovánil 4 pro -0proti 0 zdrželse
'7. Vzala na vědomí zápis č' 3/2017 sociální kon se a schválila dar pro p. J.Č a podpis darovací
smlouvy.
Hiasování: 4 pro 0 proti 0 zdťel se
8. vzala na vědom1 výádření k předběŽným oceňovacím údajůnmajetku třetích osob (vKM
a.s.) na Čov Klecany v}pracovaný JUDr' Pav]ou Plášilovou, se sídlem Jakubská 1 602 00
Btno. Piedá zastupitelstl.u města'
9. vzala na Vědomí vyjáďení Ministerstva vnjtra ke stčhováni agend z Prahy do Brandýsa nad
Labem' stalosta infomoval o jednání starostů obcí pí' Sýkolové' p.Kupky a p. Kurhajce se
zástupci Z Mv. Zástupci obcí, které nemal'í příméspojeni s Brandýse]n nad Labem- Stafá
Boleslav i na(lále tNa.jí na zrušoítohoto naříZení'
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