Usnesení č' 18 /2018
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 25' června 2018 od 16:00
Přitomni dle prczenčnílistiny: Ing'
Mgr. Pavel Kobba

Jiií Bend1, Bc. Daniel Dvoiák, ]iií Mcdck,

Hosté| p' Hřebecký (EDUín)' p' Heda Hovorková,

Ivo Kurhajec,

Mg. ondřej Klebl, Mgr' Vladimír Lacina, Mgr.

Jaroslava Balešová, MUDI. Michaela ondráčková, p. Luboš Ježek

Program zasedání:
1. Schválel plo$an1u zasedání Rady města Klecány
2. Host - p' Hřebecký (EDUin), konzu1tace ve věoi konk_urzu na ředitele ZŠa MŠKlecan}
3. Návrh MUDr. ondráčkové na řešenífinancol.rní stavby zubní ordhace v čp' 54
4. Žádost o schválení odměny ' Mgr' Vladimír Lacina (ředitel ZŠa MŠ)
5. Žádost o schváiení odměny Bc' Dana Snížko\'á(ředitelka ZUŠKlecany)
6. Strategický plán něsta Klecany
'7. Žádost o povolení konání společenskéakce
',FFK 2018" pro JSDH Klecany vk'ú. města
Klccany, 1.9. - 2.9. 2018
8' Žádost o po\'olení konání závodu motorových lodí na řccc Vltavč dne 15' 9. 20l8
9' Žádost o povolení uspoŤádání akce Setkání roclin na náměsií Třcbízského
10. Smlouva o spolupráci při zajištění sběru obnošenéhošatstva
1 1. Smlouva o uzavření budoucí smlouv"- o zřizeni věcného břcnrene sluŽebnosti SEK
12. organizace práZdrrin v ZŠa MŠ
13' Přístavba galáŽc hasičská zbrojnice
14. Zmčna ÚP č' ,1
l5' Jmenovjnl ulcrlu lorrku_znr kolnlqepro \ybČr'edireleZ( l Vš

1'

Rada města Klccany:
Schvá1iJa prograrn zasedání.

2'

Hlasovátri: 5 pro 0 proti 0 zdržel se
Bcre na vědon'rí infom'racc od p' Hřcbcckého ze spo]ečnosti EDUin ke konlulzlL llc iťditele ZŠ

3'

MŠKlecany'
Projednala variantní návrh MUDr. ondláčko\'é na spoluťrnancování akce ,,Změna v uživiiní
a

stavby čp' 54 na zubní ordirraci"'

Schvaluje realizaci akce ,,Zlněía v užívánístavby čp' 5'1 na 7ubní ordirraci" dle projektové
dokumentace zpracované v03/2018 I g. Mj]anem Melicherem, č. pro.jektu 20l8-1l,
s 1lnančnímpodí]em Íájemce ve výši 29 %, schvaluje uzavření nájemní snlouvy s MUDr'
ondráčkovou na pronájem prostor II. NP včp. 5,l na Zubní ordinaci na dobu určitou 20 let.
s výšíměsíčníhonájemného 5 597 Kč' od 1' 1.2019 do 31' 12' 2023' s nás1ednou výší
měsíčníhonájenného ll91l,- Kč od
1' 2024 s inflačnídoložkou. Uk1ádá investičnímrr
technikovi zajištění snluvních dokumentů a zajištění poptávkového řízení
Hlasování: 4 pro - 0 proti 1 zdržel se (Kotrba)
\ťh\alujť UJménu iť(liIťli,/š a V(' o,lrnéna hude r1plrccrl'r s \iŤ dlou /a me<lc čel1e1 J
blde plné hrcz<na z tbnrlu oLlmin /( a Mš
Hlasování; 5 pro 0 proti 0 zdÍžclse
Schvalrrje odmčnu ředitelce ZUŠ'odnčna bude v1placena ze mzdových prostiedků ZUŠ.

l'

4'
5.

6-

H1asování: 5pro 0 proti _ 0 zdrželse
RM projednala finální verzi Aktualizace Strategického planu města Klecany a
Schvaluje Znění Aktua]izace Shategíckého plánu mčsta Klecany'

Ukládá investičnimu tcchnikovi Zajištění tisku aktua]izovaného plánu

7'
8'

a

Z\eiejnenl na

intemetových stfánkách města Klecany
Hlasování: 5pro 0 pÍoti 0zdrželse
Scbvaluje konání kulturně _ spoJcčenské akce,,FFK 20lE" Clne l' 9' 2018' pořadatelem je
JSDH Klecany ve spolupráci s TJ Sokol K1ecany.
Il1asování: 5 pro 0 proti 0 zdržel se
Schvaluje konání akce Závod motorových lodí na řece Vltavě - Race Camp, který se pořádá
dne 15' 9- 2018. včetně technických dnů 14' 9. _ 17' 9- 2018' Pořadatelem je KVM oAKBay
o.s.

Hlasování:

9. LJe

5

plo 0 proti

0 ztlržel se

na vědomí oznámení p' Tomášové o uspořác-ní akce Sctkání Iodin na náňěstí

TřebíZského dne 7' 9' 2018' Pořadatcl uvede po akci prostor do původníhostavu.
FTlasování:5 pro 0proti-0zdťe] sc

10. Schva\e

a) Umístění texti]ního kontejneru do

konte.jnerovóho stání na pozemku č.p' 202lI4 a

202/15 v kú. Klecany

b) Znění a podpis snlouvy o

spolupráci při zajištění sbáx obnošenóho šatstva se
spolcčností FCC Česká repubLika. s' r' n.' se sr(]Leln DibLieká 79ll89' Praha 8
Ďáb]jce. ] 82 o0' IČ: 45 80 97 12
Ukládá investičnímutechnikovi piipravit smlou\'u o spoiupráci k podpisu.
H1asování: 5 plo 0 proti 0 7držel se
I

l.

Schvalu.jc

a)

umístěnísítě e1ektro0icLých komunikací na č. parc' 63311, 62414.92|2^ 62615 '
697r'10' 69718 a st' 146 vk'ú. Klecany v ulici Do K1ecánek s iešenímprostupu
pod komunikací protlakem
b) Znění a podpis Dodatku č' 1 ke sm]ouvě o uzavření budouci smlouvy o zřízcní
věcného biemene s]užcbnosti inŽerrýské sítě elektonickýoh komulikací se společností
Čcská tclekon'runikačníinftastrukfura. a.s.. se sídlem: o]šanská 268l/6- l30 00 Praha 3ŽiŽkol'. IČo: o'to 8'l 063
Ukládá investičnímutechnikovi připnvit Dodatek č. l k podpisu.
H]asování: 5

pro 0 proti

0 ZdrŽel se

12' BeIe ía Vědoní inlbnnaci ředite]e ZŠa MŠo orga]ljzcci Ško]}béhem letnl'ch prázdnin'
13' Na Základě měiení únosnosti pod]oží(statické hutní zkoušky) schválila znrčnový list č.
ZL04RI Zmčna podsypu z1rk]adovó desky dle návrhu akreditované Zklišebnílaboratoie
MINQUEST' s. r. o. Cena dila bude tínto navýšena o '12 634,7ó Kč.
Hlasování:

5

pro 0 pÍoti 0 zdlŽel

se

1,1. Schvaluje

a) uzavřcní trojstranné smlouw o dÍlo č. 38012 podle s 6 odst. ó písn. b) ZákoÍa

č.

83/2006 Sb.' o územnim plfu]ování a stavebnírn iádu (stavební zákon). ve znčnípozclějších
předpisů (dáJe jcn
zákon") na pořizení a zhotovení Zmčny č' 4 ÚT Klecan mezi
''stavební
ob.jednatelem' něstem Klecany, sp.llcčnt)\ti PRlSvlCH, s'I'o', IČo 27l0l053' oprávněnou
]

2

k výkonu ťrzernně plánovací činnosti pod1e ! 24 odst' 1 stavebního Zákona,.jako výkomjn
pořizovatelen a zhotovitclcnl zmčny č. 4, a navrhovatelen, spoiečností V lr]vest CZ a's',
Ia]o 25794655, kteď uhradí 2 507o veškeré náklady spoiené s pořízením a zhotoveÍím
změny č. 4 ÚP Klecal] přímo společnosti PRlsVICH' s.I'o';

b) uzavření třojstranné smlouvy příkazní č.38013 na pořízení regulačního planu BR4

Klocany

U Bí1éZCli podle { 6 odst' 6 písm. b) stavebního zákona mezi příkazcem, městem
Klecany. piíkazníkem,společnostl PRISVICH. s'r'n'. lČo 2rt0l053. oprávněnou k výkonu
územně p1ánovací činnosti podle $ 24 odst. ] stavebního zákona. a navrhovatelem'
spo]ečností V Invest CZ a's.' IČo 25794655, která up]atnila podnět na souběžné pořízení
regulačníhoplánu BR4 Klecany U Bílézdi, schválený Zastupitelstvem něsta Klecaly
usnesením č.,l/2018 ze dne 31' 5.2018, a k1erá uhradí veškeré náklady spojené
s pořízením regulačííhoplánu a zajistí na vlastní náklady zplácování regu1ačníhoplánu
autorizovaÍým architektem pod]epotřob pořizovatele:
BeIe na včdomí

infoťmaci starosty města' že po uzavření smluv č' 38012 a 38013 bude pořizovatclem
7měny č. 4 ÚP Klecan a regu]ačníhoplánu BR4 Klecany U Bílézdi v souladu s $ ó odst' 2
stavebního zákona Nlěstský úřad Klecany, ktelý ZajistiI splnéníkva1it'ikačních poŽada\'ků
pro výkon územně plánovací čjnnosti podle $ 2,l stavebního 7ákona plostřednictvím
pracovníkťl společnosti PRIsVICH, s.Í'o.
HlasoYáíí: 5 plo 0 ploti 0 zdržel se
15' Jmenovala č1eny konkurzni komise pro výběr ředite1c ZŠa MŠKlecany shlasem
roZhodovacílnI
Zástupci zŤizovatele - I\'o Kurhajec (starosta), Heda Hovolková (předsedkyne SRPŠ1
Zástupce odboné veřejnosti Miroslav Hřebecký (prograrnový ieditel
členor'és hlasem poraclnim:

EDUin)

PhDr' MiLoslav Hrubý (psycholog). Kateřjna Holá-Hamouzová (pedagog)
H]asování: 5 pro 0 proti 0 Zdťel se

j!'ěniíJ íí].:'eilt/
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Bc. Dadel Dvoiak
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