Usnesení č.12 l20l8
ze zasedání Rady rněsta Klecany, kt€ré se konalo dne 2. května 2018 od 16:00
Přitomni dle prezenční ]jstiny: Ing' Jiří Bendl, Bc- Darliel Dvořák, Mgr- Pavcl Kotrba. Ivo Kurhajec'
]iií Medck
Hosté: Luboš Ježek, Mgr' vladimír Lacina, Mgr' Jaroslava Barešová' Mgr' Věra vejÉžková

Program zascdání:
l. schválení progranu zasedání Rady města Klecany
2. Žádost o dotaci spolt4active
3. Vyhodnocení VZMR - KoÍZultačni, poradcnské a kontrolní činnosti při provádění
projekloVých pfccl c in7en1r.kcČinno.ti ,/Š
4. Nájemní snllouva
5. Jednání s vedením školy
6. odstoupení ředitele ZŠa MŠz funkcc
- Vyhlišenl konkLrrzu nl icd'lel ,u Ša Vš
8' Žádost o směnu pozemku
9. MemoIandum obcí - koridor D8

1'

2'

Rada města Klecany:
Schvá1ila program zasedání'

H1asování:5 pro

0proti-0 zdrŽe] se
Schválila poskýnutí dotace spolku Spofl4actiVe na zajištění olganizace 3' ročniho
běžeckéhozávodu Kros Zdiby Klecany ve výši 15000,- Kč a podpis sm]ouvy o
poskýnutí veie.jné finančnípodpory' Dotace bude r'yplaccna z Fonclu kultury. spoftu a
volného času města Klccaoy. RM souhlasí s kátkodobýrn v1užitím trrěstsLých pozemkťl pr'o
Írčelypořádání závodu'

3.

4.

Hlasování: 5 pro 0 proti'0 zdrže1 se
Vzala na vědomí Protoko] o otvírání obálek a Zprávu o horlnooení nabídek k zakázcc
,'Konzultační.poraclenské a kontro]ní činnosti při provádění projektových prací a
inženj'rskéčinnosti" při akci Rcvjtalizace a rozšířeníZŠV režimu veřc.jné zakázky nalóJro
rozsahu ze dne 25' 4' 201f] a došlou nabídku spoiečnosti IsP Pra.ha s'r.o', Loosova 990/'26'
]4900 Praha 4, IČ: 497 1082ó s cenou za hodiíovou sazbu ] ,180.- Kč bez DPH.
Rušír"ýběrové řízení z dťrvodu vysoké nabidkové ceny'
Hlasování| 5 plo 0 proti 0 zr1ržel sc
Schválila zmčnía podpis ná.jemní smlouvy č. 013/2018 Jurijem Levosjukenr' býem

Kozomínská'l23,Postřižín,25070odolenaVodananebýovéplostoryvč'p.944vareálu
DolííKasáma'

5.

Hlasování: 5 pro 0 ploti 0 zdrŽel se
Projednala s vedenín Základní školy aktuální sjtuaci ve škole:
iDfom]ace o šikaně mezi dětmi l ' stupně
navýšení kapacjty školy pro letošní1' třídy podmínky hygienické stanicc

.
o
.
.
.

no\'ý vjezd do areáJu přcnístění dopr'avní značky zákaz vjezdu
personální obsazení
moŽnost v}užíváníučeben ZUŠ v dopolednich hoclinách
1

v}uŽití prostor školy pro neziskové organizaco v odpoledních hodinách s oh]edem na
činnost školní družlny do 17:00 hodin

lekonstrukce školníkuchyně a omezení provozll o prázdninách' stavební úpÍavy
v kuchyni. instalace doprar'tího pásu na použité nádobí
GDPR a pověřenec pro Školu
spolupráce školy a sRPŠ
6.

Vzala na vědomí odstoupení ředitele základní a mateřské ŠkolyMgr' V]adimíra Laciny z
tunkce ke dni 31. 7. 2018.

Rozlrodla o ryhlášcní kontuŽu na ředitele základní a mateřské školy v Klecanech'
Hlasování:5 pro 0 proti 0 zdde1se
Vzala na r'ědomí žádost pana R. H' o směnu pozemku p'č' 455/20 za jiný stavební pozemek'
RM nesouhlasí se směnou a pověřuje vedení města k zahájení jednání o odkupu
přcdnětného pozemku'
Hlasování:5 pro_0 proti 0 zdrŽe] se
9. Vzala na vědomí text memoranda obcí proti výstavbě skladovacích hal a v]hobních podnikťl
v koridoru dálnioe D8. Přcdá Zastupitelst\'u města'
'7.

,4/'.--

Bc. Daniel Dvořák
místostarosta
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