Usnesení č. 19 / 2013
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 7. 2013
Přítomni dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří
Medek, Ladislav Němeček
Hosté: Josef Šlehofer, Marek Hlinecký, Luboš Ježek
1. Č.j. 1779/2013 schválila změnu kapacity čistírny odpadních vod Klecany k podání
návrhu na změnu povolení k vypouštění vod z ČOV do konce roku 2015.
2. Č.j. 2120/2013 projednala žádost S. K. Trading s.r.o. o pronájem pozemku v areálu
Dolní Kasárna o výměře cca 500 m2 za účelem zřízení sběrných surovin.

3. Město Klecany vydává souhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci na
projekt: „Účelová komunikace, včetně posunu zastávky“, místo stavby Zdiby, k.ú.
Klecany, součásti komplexu logistického centra „Park D8“ .
4. Schválila nabídku společnosti NOANO group s.r.o. na přemístění stávajících
vstupních dveří od zadního vchodu do MŠ v pavilonu Beruška na místo starých
vstupních dveří u předního vchodu do MŠ v pavilonu Kobylka a Ježek ve výši
13.958,30 Kč bez DPH.
5. Vzala na vědomí usnesení č. 008-21/2013/RK ze dne 1.7.2013 o smlouvě
o spolupráci veřejných zadavatelů (město Klecany a Středočeský kraj) na akci
„Kruhový objezd na křižovatce III/0083 a II/608 a předá ZMě ke schválení.
6. Schválila podpis nájemní smlouvy č. 026-2013 s Antonínem Hofmannem
o parkování 2 nákladních vozidel na pozemku parc. č. 463/7 v prostoru Dolní
Kasárna v k.ú. Klecany.
7. Schválila provedení opravy vozidla Multicar u společnosti LUFRA, s.r.o. za cenu ve
výši 91.500,- Kč bez DPH.
8. Č.j. 2201/2013 schválila žádost občanského sdružení Pravý Hradec o poskytnutí
místa pro ustájení 2 poníků poblíž objektu 968 v Dolních Kasárnách v rámci
pořádání příměstských táborů. Ustájení poníků zajistí o.s. vlastním ohradníkem.
9. Č.j. 2168/2013 vzala na vědomí výpověď Sabiny Neckářové z nájemní smlouvy na
pozemek v areálu Dolní Kasárna. Souhlasí s ukončením nájmu dohodou ke dni
1. 8. 2013.
10. Projednala za účasti zástupců společnosti WOODCOTE CZ, a.s. možnosti změny
pronájmu venkovních prostor v areálu Dolní Kasárna pro potřeby stavebnin.
11. Schválila smlouvu o umístění zařízení mikrovlnného spoje č. 130624 PHA se spol.
Alfatelecom s.r.o. Anténní zařízení bude umístěno na střeše ubytovny Dolní
Kasárna.
12. Schválila smlouvu o technické podpoře č. TP34/13 se společností Vita software
s.r.o. pro stavební úřad
Příští zasedání Rady města se bude konat 22. července 2013.

místostarosta
Ladislav Němeček

starosta
Ivo Kurhajec

