Usnesení č. 41 / 2014
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 22. 12. 2014
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba, Ivo
Kurhajec, Jiří Medek (přích. 16:30)
Hosté:
1. Č.j. 4834/2014 neschválila nabídku spol. Naxos a.s. na zajištění zpeněžení
komerčního areálu a pozemků Dolní Kasárna.
Hlasování: 0 pro – 4 proti – 0 zdržel se
2. Neschválila smlouvu o poskytování služeb se spol. Skanska a.s. Jedná se o
zajištění dodávek pitné a užitkové vody pro nově vznikající objekt. Představitelé
společnosti Skanska a.s. budou pozváni na jednání rady města.
Hlasování: 0 - 4 - 0
3. Schválila příkazní smlouvu č. 045/2014 se spol. Čechák a spol. s r.o. na „Přípravy
podkladů k ROPD a zpracování plné Žádosti o podporu“ k projektu „Realizace
energetických úspor na objektu Zdravotního střediska v Klecanech“.
Hlasování: 4 – 0 – 0
4. Schválila příkazní smlouvu č. 046/2014 se spol. Čechák a spol. s r.o. na „Přípravy
podkladů k ROPD a zpracování plné Žádosti o podporu“ k projektu „Snížení
energetické náročnosti Základní umělecké školy a Tělocvičny v areálu Základní
školy v Klecanech“
Hlasování: 4 – 0 - 0
5. Č.j. 4830/2014 schválila nabídku Ing. Vladimíra Klatovského v oblasti poradenství
a administrace projektů ROP SČ na vyhotovení monitorovacích zpráv o
udržitelnosti projektů a řešení případných změn.
Hlasování: 5 – 0 - 0
6. Schválila podpis nájemní smlouvy s p. Jaroslavem Melkou, IČ 10079167 od ledna
2015. Neschválila prominutí kauce ve výši dvou měsíčních splátek.
Hlasování: 5 – 0 - 0
7. Schválila smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 73028297 se spol.
Středočeské vodárny, a.s. na odběrném místě V Honech 686, Klecany a vzala na
vědomí změnu odběratele z IMM ASTRA s.r.o. na město Klecany.
Hlasování: 5 – 0 - 0
8. Č.j. 4735/2014 vzala na vědomí sdělení Ministerstva obrany, Agentury pro
nakládání s nepotřebným majetkem, Praha 6, že není možné převést do majetku
města pozemky par. č. 216/1, 216/8, 216/9 v k.ú. Klecany a 138/11 v k.ú.
Přemyšlení. Tyto pozemky mělo město Klecany ve výpůjčce a nacházejí se pod
studnami.
9. Č.j. 4718/2014 Projednala nabídku na vypracování demografické prognózy
společností Výzkumy Soukup. O nabídce bude znovu jednáno v případě žádosti o
přidělení dotace na rozšíření ZŠ (prognóza je podmínkou pro získání dotace).

10. Č.j. 4766/2014 Vzala na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly –
ověření dodržení poskytnuté finanční dotace na pokrytí prvotních nákladů při řešení
krizové situace (povodeň 2013). V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.
11. Č.j. 4761/2014 Vzala na vědomí ukončení plnění smlouvy č. 33016A se společností
Prisvich, s.r.o. – Změna č. 2 ÚP Klecan
12. Schválila dohodu o vzájemném vyrovnání závazků a pohledávek vyplývajících
z nájemní smlouvy z dohody o stavebních úpravách nebytových prostor mezi
městem Klecany a p. Petrem Tischlerem.
Hlasování: 5 -0 – 0
13. Vzala na vědomí nesouhlasné stanovisko technického dozoru investora
s odmítnutím reklamace vady montáže okna (nadsvětlíku). Montáž byla provedena
při rekonstrukci MŠ Klecany.
14. Projednala informace zastupitelů Ing. Jiřího Bendla a Martina Hory z účasti
na projednávání 3. aktualizace územně analytických podkladů s obcemi ve
správním obvodu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Bc. Daniel Dvořák
místostarosta

Mgr. Pavel Kotrba
člen rady města

