Usnesení č. 22 / 2014
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 14. 7. 2014
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec,
Ladislav Němeček, Jiří Medek
Host: Hlaváček Ondřej

1) Č.j. 2659/2014 schválila žádost pana Jaroslava Melichara, předsedy spolku For
Culture o povolení konání letního kina Klecanský širák 2014 v termínu od 15. 8.
do 15. 9. 2014 v prostoru náměstí Třebízského (nikoli v areálu Dolní Kasárna).
Dále schválila zapůjčení pivních setů a poskytnutí připojení k elektrické síti.
Souhlas s konáním akce je však podmíněn vyřešením stávajících závazků –
předložení vyúčtování za předchozí akci koncertu ze dne 22. 11. 2013 v areálu
Dolních Kasáren, zaplacení ubytování v ubytovně Městského úřadu Klecany
a předložení úhrady dlužné částky panu Vaculovi za předchozí akci Klecanský
širák 2013.
2) Č.j. 2450/2014 neschválila žádost pana Jaroslava Melichara, předsedy spolku
For Culture o pronájem nebytových prostor č.p. 971 v areálu Dolní Kasárna za
účelem provozování alternativního letního klubu, z důvodu nevhodných prostor
a režimu Dolních Kasáren.
3) Č.j. 2757/2014 projednala stížnost pana Františka Kalvacha o odstranění
zápachu v ovzduší v oblasti Boleslavka. Vyzve Veolia a.s. - Středočeské
vodárny, a.s. k jednání o odstranění stávajícího stavu (silný zápach v lokalitě).
4) Č.j. 2665/2014 projednala vyjádření společnosti Středočeské vodárny, a.s.
k poškozené kanalizaci v rozsahu cca 185 bm v ulici Do Klecánek. Vyzve
společnost Veolia a.s. – Středočeské vodárny a.s. k opravě. Zásadním
způsobem odmítá požadavek, hradit náklady na opravu z rozpočtu města
Klecany. Pověřuje vedení města jednáním.
5) Č.j. 2672/2014 schválila žádost o finanční dar nadačního fondu RAFAEL
DĚTEM ve prospěch spolku DEBRA ČR ve výši 5.000,- Kč na nákup přístroje
pro klinickou studii nemoci motýlích křídel.
6) Vzala na vědomí, že projekty „Snížení energetické náročnosti Základní
umělecké školy a Tělocvičny v areálu Základní školy v Klecanech“ a „Realizace
energetických úspor na objektu Zdravotního střediska v Klecanech“ byly
schváleny k poskytnutí podpory z Operačního programu životního prostředí.
K projektům je nyní nutno vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení
stavby a další podklady pro zahájení výběrového řízení. Z důvodu vyčerpání
prostředků na podporu DE MINIMIS u již realizovaných projektů je realizace
projektu zateplení zdravotního střediska možná až po vydání pověření
Krajského úřadu Středočeského kraje pro provádění zdravotnických služeb.
7) Č.j. 2787/2014 schválila cenovou nabídku společnosti ASLB spol. s r.o.
na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu
výměr pro projekt „Snížení energetické náročnosti Základní umělecké školy
a Tělocvičny v areálu Základní školy v Klecanech“ za cenu ve výši 98.450,- Kč

bez DPH. Autorský dozor bude účtován v hodinové sazbě 490,- Kč. Rovněž
schválila podpis smlouvy o dílo na provedení daných prací.
8) Vzala na vědomí, že dne 16. 7. 2014 se uskuteční společné jednání starostů
města Klecany, obcí Větrušice, Vodochody a Máslovice, ředitele ZŠ a MŠ
Klecany a právního zástupce nad návrhem smlouvy o vytvoření společného
školského obvodu.
9) Č.j. 2744/2014 schválila cenovou nabídku Ing. arch. Faruka Sarajliče EFA Praha
na vykonání technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro projekt
„Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní Kasárna“ za cenu ve výši 29.500,- Kč
bez DPH /měsíc. Předpokládaný odhad činnosti je 2,5 – 3 měsíce.
10) Č.j. 2799/2014 schválila cenovou nabídku společnosti Zlínské stavby, a.s. na
provedení drobných stavebních úprav, tj. okapový chodník včetně dodávky
žlabů, sádrokartonářské práce (89 ks oken + vchodové dveře) na ubytovně
v areálu Dolních Kasáren za cenu ve výši 65.305,53 Kč bez DPH.
11) Č.j. 2402/2014 schválila žádost JSDH Klecany o povolení výměny prasklého
předního skla na vozidle CAS K25-LIAZ 101.860 za cenu ve výši 11.000,- Kč.
12) Č.j. 2656/2014 vzala na vědomí vyjádření Správy majetku Arcibiskupství
Pražského, které zvažuje nabídku na umístění Církevní základní školy
logopedické DON BOSCO do areálu Dolních Kasáren a požaduje rekonstrukci
objektů na náklady města Klecany s následným pronájmem škole.
13) Č.j. 2711/2014 schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-126002296_1 na pozemcích par.č. 138/5 a 129/2 se spol. ČEZ Distribuce a.s.
14) Vyzývá představitele SVJ domů č.p. 686, 687, 688 a 689 v ulici V Honech
o předložení zápisů ze schůzí jednotlivých SVJ s vyslovením souhlasu
shromáždění vlastníků jednotek se smlouvou o poskytnutí finančních prostředků
mezi SVJ a městem Klecany, které povedou ke zkolaudování inženýrských sítí.
15) Č.j. 2681/2014 vzala na vědomí návrh zadání změny č. 4 Územního plánu
sídelního útvaru Roztoky.
16) Vzala na vědomí oznámení společnosti Factorng KB, a.s., která převzala řešení
pohledávek z projektu „Rekonstrukce MŠ Klecany“ postoupených dodavatelem
společnosti EMV s.r.o. Podle posledních informací z ROP Střední Čechy bude
vše uhrazeno do 25. července 2014.
17) Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se spol. Eurovia CS, a.s. o úpravu
termínu z důvodu koordinace jiného díla. Termín ukončení prací se prodlužuje
do 15.12.2014. Jedná se opravy ulic Mírová, Dlouhá, Nová, Přemyšlenská a
Pionýrská.

Příští zasedání Rady města se bude konat 21. července 2014.

Ladislav Němeček
místostarosta

Ivo Kurhajec
starosta

