Usnesení č. 13 / 2014
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 28. 4. 2014
Přítomni dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Ladislav Němeček, Ing. Kristýna Holubová, Jiří
Medek
Hosté: Zdeňka Tomášová, Alena Václavíková
1) Schválila termín a program jednání Zastupitelstva města Klecany, které se
bude konat dne 12. 5. 2014 v 18.15 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu.
2) Č.j. 1468/14 vzala na vědomí oznámení pana Daniela Dvořáka o odstoupení
z funkce člena Rady města Klecany. Předá Zastupitelstvu města.
3) Č.j. 1431/14 projednala žádost ZŠ a MŠ Klecany pro vypsání výběrového
řízení na rekonstrukci vzduchotechniky ve školní kuchyni. Oprava proběhne
v červenci a srpnu.
4) Č.j. 1521/14 vzala na vědomí oznámení o svolání shromáždění občanů
p. Jiřího Valtery. Shromáždění se uskuteční dne 1. května 2014 od 10.00 do
10.30 hodin na náměstí Třebízského.
5) Č.j. 1623/14 projednala žádost Psychiatrického centra Praha o posílení
autobusové dopravy z důvodu zahájení provozu Národního ústavu duševního
zdraví od 1. 1. 2015 v pracovní dny od 5.30 do 19.00 hodin. Předá
Zastupitelstvu města.
6) Č.j. 1508/14 projednala žádost Turistického oddílu mládeže Řež o finanční
příspěvek na pořádání 11. ročníku Cross Country – Řež 2014. Předá
Zastupitelstvu města.
7) Schválila jednotce SDH Klecany účast při pořádání „Pálení čarodějnic“
v Klecánkách. Za akci a úklid odpovídá zástupce velitele p. Jan Filinger.
8) Schválila položkový rozpočet předložený spol. Sládek Group a.s. na
spotřebované energie v částce 13.291,- Kč v objektech pavilónů A- E v areálu
ZŠ. Město Klecany vystaví na tuto částku fakturu.
9) Č.j. 1532/14 schválila provedení opravy v ulici Do Klecánek – retardéru
u Městského úřadu od společnosti Čakus s.r.o. za cenu 47.912,50 Kč.
Oprava byla nezbytně nutná z důvodu požadavku na kolaudaci Odborem
dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
10) Projednala vystavenou fakturu od spol. Tendo, s.r.o. IČ: 24789216 na akci
„Rekonstrukce MŠ Klecany“, na kterou nebyla vystavena objednávka. Předá
Zastupitelstvu města.
11) Č.j. 1679/14 schválila položkový rozpočet předložený spol. Sládek Group a.s.,
IČ: 46356886 na bourací práce a demontáž akumulační nádrže v budově E
ZŠ a MŠ Klecany ve výši 63.732,- Kč bez DPH.
12) Schválila „Dodatek č. 1“ ke smlouvě o výpůjčce č. 02/2013 uzavřené mezi
Městem Klecany a spolkem Pravý Hradec, IČ: 22673938 o změně článku II.
odst. 2 . Výpůjčka se uzavírá na dobu určitou od 30. dubna 2014 do 31. ledna
2015. Výpůjčitel požádá minimálně 60 dní před koncem smlouvy o její
prodloužení.

13) Č.j. 1115/14 schválila žádost spolku Pravý Hradec, zastoupeného pí. Zdenou
Tomášovou o povolení příměstských dětských táborů v Dolních kasárnách
v prostoru u objektu č. 959, trávníku u bývalé jídelny a upravené prostory
bývalého výstrojního skladu v termínu 28. června až 29. srpna 2014. V areálu
DK se budou děti pohybovat pouze v doprovodu lektorek. Náklady na provoz
budou uhrazeny městu.
14) Č.j. 255/14; 1538/14 projednala žádost spolku Pravý Hradec o pronájem
budovy a prostor v Dolních kasárnách pro činnost Pravého Hradce. Jedná se
o čtyři místnosti a toalety v západní části budovy (bývalého výstrojního
skladu) pro činnost Otevřeného klubu dětí a mládeže, prostoru u objektu
č. 958 pro ustájení koní (usnesení RM z 18. 11. 2013) a prostoru jízdárny
v blízkosti DPS. Prostory budou využívány výhradně pro činnost spolku,
energie budou hrazeny na základě vyúčtování od města. Předá Zastupitelstvu
města
15) Č.j. 1432/14 projednala cenovou kalkulaci na rekonstrukci U – rampy
v Klecanech předloženou p. Michalem Štěpánkem ve výši 176.300,- Kč bez
DPH. Nabídka bude zahrnuta do celkového návrhu řešení, který bude
předložen Zastupitelstvu města. Půjde zejména o přijetí rampy do majetku
města, územní souhlas s umístěním, stavební povolení, revize a následná
kolaudace U - rampy. Ukládá vedení města připravit návrh řešení včetně
potřebných podkladů.
16) Schválila podpis smlouvy mezi Městem Klecany a společností LK Advisory,
s.r.o., IČ: 24275093 na služby týkající se organizačního zajištění
a projektového a finančního řízení projektu „Rekonstrukce komunikace
k areálu Dolní Kasárna“, registrační č. projektu: CZ.1.15/1.1.00/74.01729
v maximální ceně plnění dle harmonogramu projektu 145.000 ,- Kč bez DPH.
17) Vzala na vědomí protokol Odboru dopravy Městského úřadu Brandýs n.L. –
Stará Boleslav vydaného opatřením ze dne 1.4. 2014, č. j. 150/66031/2014
na stavbu : „Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní Kasárna“ na pozemcích
v k. ú. Klecany. Účastníci řízení nemají připomínky k návrhu na provedení
stavby dle předložené PD a souhlasí s vydáním stavebního povolení na tuto
stavbu.
18) Č.j. 1379/14 schválila žádost p. Ireny Hakenové o povolení opravy
betonového tarasu u domu č. p. 40 v ulici Konečná, kterou provede na své
náklady žadatelka.
19) Č.j. 1381/14 projednala žádost o odkoupení části městského pozemku par.
č. 61/1 a 61/2 (část vjezdu do garáže) v k. ú. Klecany v ulici Konečná. Po
projednání s žadatelkou bude předloženo Zastupitelstvu města.
20) Otevřela obálku na veřejnou zakázku „Údržba zeleně a vodoteče na nám.
V.B.Třebízského Klecany“. Předá Zastupitelstvu města.
Příští zasedání Rady města se bude konat 5. května 2014.
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