Usnesení č' 28 12017
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 21.8. 2017 od t6:00
Přítomni dle prezenčnílistinyl Mgr' Pavel Kotrba, lng' Jiří Bendl, Bc' DanielDvořák' JiŤí Medek
Omluven: Ivo Kurhajec,

Program zasedání:
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Sclrvalení programu zasedání Rady města Klecany
Dodatek kNSB Alfeza
Prodej části 626185 pozcrnků ó26138 a 626/17
Žádost o nabídku pozemku k dloulrodobému pronájmu
Žádost o promí1utínájmu
Podrobnosti provozování ČoV a kanalizace
Výběr nejvhodnější nabídky
komulikací a piístupu do MŠa ZŠKlecany.,
'.Úprava
Žádost o dotaci na výlet pro senior1'

Rada města Klecan}':
Schválila program zasedání.
Lllaso\'ání: ,1plo 0 ploti - 0 zdrŽcl se
Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí č. 009/2017 se společností
ALFEZA s.r'o., U Lékály 22.819,2'50 67 Klecany' lČ: 28380185 a uk]ádá investičnímrr
technikovi zaiištění podpisu.
lllasování: 4 pro-0proti 0 zdrŽel se
Bere na vědomí in1bnnaci o nemožnosti vyúitíčásti 626185 pozemků č. paťc. ó26138 a
626117 pro potřeby města K]ecany a ntLtnosti vynaloženínákladů na opravu opěrnó zdi mezl
pozemky č' parc' 626127 a 35' geometdcký plán č' 1545-111/2016 vypraco\al]j ing'
N{onikou Němečkovou, znalecký posudek oenY pozemku č. 78l3I69l1'J vypracovaný ing'
Janem lujáčkem a návlh p' Karla Fíantka. b}tem Slepá 99, 250 67 Klecan)' na odkoupení
části 626/85 pozemků 626138 a 626lI'7 ze dne 21.8.2017
Doporučuje Zastupitelstvu města K]ecan-v schválit prodej části 62ó185 pozemků 626'138 a
626117 p. Karlovi Fiantkoli bytem Slepá 99, 250 67 Klecany za cenu 560'_ Kč/ m2' tj'
celkcm za 108 080,- Kč a to s přihlédnutim k nemožnosti luŽití části 626/85 pozernků č'
parc' 626/38 a 626117 pto potřeby města Klecany a nutnosti vynaloženi nákladů na oprar'u
opčmézd1 mezi pozemky č' parc' 626127 a 35.
Ukládá místostarostovi předloŽit Zastup]telst\ u ncsta K]ťcany nalrh usncsení k části
626185 pozemků 626/38 a 626117, teÍmín: nejbliŽši zasedání ZM
lliasování: '1plo _ 0 proti 0 zdržel se
BeIe na \'ědomí žádost p' Robeta Fiašara, b1tcm V Mexiku 472' 250 67 Klecarry o nabídku
pozemku v irreálu DoIní Kasárna k dlouhodobému pronájmu na 30 až 40 1et s možností
výstavby haly pro skladování a dalšípodnikání. Předá technikovi splávy maietku'
schváli]a žádost MUDr. KJáry Bláhové a p' Dany Kopčovéo proninutí nájmu od 7. 8. 2017
do dokončení rckonstrukce domu č' p. 54' Klecany z ditvodu nemoŽnosti používatpťonajatý
prostor v době rekonstťukce.
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Bcrc na vědomí inforn,raci starosty o potřebě smiuvního Lljednání o podrobnostecl.l
provozováni kaDalizace a Čov v Klecanech společností vAK zápy. s' r. o-' ]Č| 475'1451 1' a

kalkulace ceny přo stočnéoa rok 2017 a návrh smlou\,T o podrobnostech plo\ L'zo\ ani
kanďizace a ČoV v Klecanech a ná\'ih ka]kulace ceny plo síočnéna rok 2017
Sclrvďuje znění a uzavřct'li snrlouvy o podrobnostcch píolozování kanalizace a ČoV
l'Klecaneclr společnosti vAK Zápy s' r' o'. IČ: 4754451l. mjstem podnikání Zápy 9.
250 01 Brandýs nad Labem
Ukládá technikovi správ1' majetku piipravit smlouvu k podpisu' Termín: 18. 8. 2017
I{lasování: 4 pro 0 proti 0 ZdrŽel se
7. Bcr'e na vědomí nabídku společnosti STRABAG a.s.' IČ: 60838744, místem podnikiiní Na
Bělidle 198/21' 15o 00 Praha 5 na iealizaci stavby Úpmva kolnl]nikací a přistupu do MŠa
ZŠKlecan-v za cenu 10 560 000.- Kč bez DPH s ohodnocenítn 5 bodů, nabídku společnosti
PN-Stavební společnost s'r.o', IČ: 2849693 1. mistem podnikriní Na Hradišti )24,250 6':
realizaci sta\óy Úprava komunikaoí a pristLlpu do MŠa ZS Klecan] zc ccnu 12 635 903.bez DPH s ohodnocením 0 bodů a zprár'u hodnotící komise ze dne 21.8.2017
Vyhodnocuje nabídku spoleěnosti STRABAG a.s.' iČ: 60838744, místem podnikání Na
Belidle lq8 21. l5n o0 Prdha 5 ra realizaci s16r!y I prara komunikacr a pir"rupu do \y'S a
ZŠKlecany za cenu 10 560 000,- Kč bez DPH jako nejvýhodnější.
Ukládá technjkovi správy majetku zaslat rozhodnutí o výběru neivhodnější nabídk'v
uchazečům.Teťmín: 25' 8' 2017
Hlasování: 4 plo 0 proti 0 zddel se
8. Schváila poskyInutí dotace panu Bc. ]akubovi Sobotkovi ve Úši 10 000,- Kč. která bude
potŮ'ita za účelemrealizace p1ánovaného celodenního Yilctu plo seniory z derrního
stacionáře a obwatele města Klecany. Scbválila znění a podpis vcřoinoprávní smlouvy o
poskytnutí veřejíéflnančnípodpory č' 20l 2017, uzar'řenou mezi poskytovate]em městcm
Klecany a příjencem Bc' ]akubem Sobotkou' K olynpiku 5ó7112, 186 00. Praha 8'
Ll1asování: ,1pro 0 proti 0 zdÍžel se
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Daniel Dr'ořák
míslostarosta
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