
Usnesení č. 1012011

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 28.3.2011

Přítomni dle prezenční listiny' lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jirí Medek,
lng Kristýna Holubová
omluven: Daniel Dvořák

1' Č l. 41412011 seznámila se s dalŠím postupem pro zápis objektů Čov
na město Klecany Stavební Úřad vydal jako místně přísiušný óodle S 13
odst. 1 písm. 9) zákona č. 183/2006 Sb., o Územním plánováni a stavebním
řádu Sdělení Č.1. 4}8lstl2o11 ve kterém sděluje, Že na pozemcích p č st' 476,477, 538/1 , 53Bl2 v k.ú. Klecany je umístěna stavba Čov. Dále byla
22'3 2011 vyzvána notářka JUDr Hájková k doloŽení osvědčení o vlastnictví
stavby formou notářského zápisu. Rada dále pověřila starostu města
pokračováním jednání.

2. Č'1' aa2l11 vzala na vědomí souhlas s uŽíváním stavby oprava a revitalizace
přívozu Klecánky, na pozemcích p.č. 34311, 34313, 34315,693/1 , 697t3
v k.Ú. Klecany. Návod k demontáŽi duo kontejnerů bude umístěn v objektu
píívozu.

3. Č.i. ++atl1 vzala na vědomí zprávu o činnosti oP Zd|by na území města
Klecany za Únor 2011, která bude zveřejněna na úřední dešce města.

4. Č.i. +oat11 seznámila se s oznámením o veřejném projednání návrhu Zásad
Územního rozvoje Středočeského kraje včetně vyhodnoóení vlivů na udrŽitelný
rozvojÚzemí, které se koná dne2'5'2O11 od 1O.00 hodin vTop Hotelu Praha.
Návrh zásad bude zveřejněn na webových stránkách Stř. kraje a k nahlédnutí
na odboru regionálního rozvoje KU Stř.K. Vyhláška o pr'o.;uonání návrhu
Zásad územního rozvoje Stř.K byla vyvěšena ao z.s'z'oli. Rada pověří
stavební komisi projednáním návrhu.

5. Č'i' +zzt11 odsouhlasila podpis darovací smlouvy ve výši 50O,- Kč s Centrem
pro zdravotně postiŽené Středočeského kraje.

6. Schválila obchodní veřejnou soutěŽ Ve smyslu zákona č. 51311gg1 Sb.'obchodní zákoník a vzor nájemní smlouvy na Pronájem stánku
s občerstvením (buňky) v lokalitě ,,Přívoz", která bude zveřejnéna r podání
návrhů do 18 4 2011

města se bude konat 4. dubna 2o11'

v Němeček aJec


