Usnesení č. 1 /2020
ze zasedání Rady města Klecany, kteřé se konalo dne 7. |edna 2020 od 16:00

Piitonrni dle prezenční ]istiny: lng. Jiří Bendi. Ii'o Kurhajec, Mgr. Romaí Binder. Bc' Danie1
Dvoiák, Mgr' Pave] Kotlba
Hosté: Jirovský. .ÍeŽek Luboš' Hurych Eduard. Tomášová Zdeňka

Program zasedání:

1.
2.

3.

Schvá]ení plogramu zasedání Rady nrěsta KJecany
Dodatek č' 8 k pojishé smLouvě č
"7120908069
Dokunentace lávrhu stavb) - obecní
býy č'p' 960

'1. Poq]'šení spisové služby a koupě modulu
5' odstoupení člena finančniho qibotu
6' Žádost o proplacení nituq'

7'
8'

SPráva veřeiného os\'ětlení
Žádost o podporu - Pravý Ilťadcc

R.d'
1.

stočné

města K|€cáÍv:

Schvali]a proglan Zasedání.

Hlasování| 5pro 0ploti-0zdrŽel se
2. Vzala na vědomí, Že Dodatkem č. 8 dochází k úpravám:
poi' č. 13 na straně 5 zvýšen ročnílimit pLnění z pťtvodtrích100 000 Kč nově na 600 000 Kč
poř. č. 28 na straně 7 rozšířen lozsah pojištění o posk)toYání sociá]íích s]užeb s limitem
pojistného plnění 10 mil' Kč
na straně 10 článěk \r nově přidán prlní odsuvec
na straně 12 a 13 nově v článku Vl' Infomace o fegistlu smluv a informace o zpÍaco\ a]]í
osobních ťldajů. Uvedenými změnami dochází ke zrýšení poiistného Z původních 3l'7 28']
Kč na 332 643 Kč.
Schválila znění a podpis dodatku č' 8 k pojistné smlouvě č' '7'720908069 se společností
Koopelativa pojišťovna a.s'. PobřeŽní 665/2l, l 80 00 Praha 8. IČ 471 16617.
Hlaso\'ání:5 pro_0 proti 0 zdržcl se
3. Vzala na vědorní předloženou dokumentaci akce .,Stal,ební úpraw, ziněna \' užívánístavby
čp' 960 Klecaúy na obecni b}ty" část A. Přípravy zakázky (PZ) pruzkumné práce
podk]ady, čásl B' Dokumentace náWhu stavby-studie (DNS) ve valiantním provedení a
zápis zKomise stavební, pl.inovací ŽP ze rlne lt''l2'20lq' Plojednala variantní řešení
náWhu stavb.v (DNS), doporučeníKomise stavební. p1iínovací ŽP
zár'ěry
stavebnětechnického pruzkumu' Schvaluje řešerlí stavebními úpravami budovy a pro další
stupeň plojektové dokumentace stanovuje zpracování dle varianty 1 s umístěíímda]šího
b1tu v prostoru skladů'
Hlasoválí: 5pro o prcti 0 Zdržel se

-

l

a

a

1.

Schvaluje objednání poÚšení spiso\'é sluŽby pro databázi SQL u společnosti GoRDIc
spol' s r'o', iČ: 47903783. místem podnikání Elbenova 2l08/4. Jjlrlava za cenu 32,1 600.- Kč
bez DPH a objedn1rní modulu SToČNÉu společnosti GoRDIC spo1. s r.o'' lČ: 47903783.
nístem podnikání Erbeno\'a 2108/4, Jih]ava Za cenu 9 76'l Kč bez DPH.

Ukládá vedoucímu odděleni správy majetku a invcstic \Tstavi1 objednávku'
Hlasování:5 pro-0 ploti 0 zdrŽel se
). vza]a na vědomí oznánení Ing' Jitky Holoubkovó. t,učoí127. 250 69 Vodochody o
odstoupení Z 1unkce čIena tinančniho výboru.
6. Vzala r'rrr védomí žádost p.
' 250 67 Klecany o proplace4í
Í'aktllly vc výši 4-870'- Kč Za
činnosti
Zaměření a v1'hotovení geometrické
plánu plo rozdělení pozemku par. č' 697/10 Yk'ú. Klecany' Pozenrek budo smÓnčn za
pozemek pal'č' 31'{/37'
Sclrválila proplacení částky r'e výši 2.435.- Kč pani
Hlaso\'ání: 5 pťo 0 proti 0 zdržel se
'7. Vza1a t'ta včdomíintbm1aci o sta\'u \'eřejného osvětlení a návrh řošení od správce vo p.
Hurycha.
8 Ploiednala žádost o podporu a Žádosti o dotaci rla poiízení ZáZemí pro spo]ek Pravý Hradeo
z's' a dalši subjekty'a neformální skupiny působícíl' Klecanech. Jedná se o unístěníJu1y o
průměru 9 m na části pozemku par'č. ,155'/7 za budovou č.p' 9ó8'
Udé]uje souhlas s realizací plojektu a prohlašuje, Že se po dobu 10 let zdlži čjnnosti, ktelá
by znehodnotila výsledek proi cktu ..spolcčně pro všechn"v".
Hlasování:5 pto 0 ploti 0 zdrŽelse

/-1

MésíoKlecany
IČo 00240290

DoK]eúnel l]'25067K]ec$y

1.]

.'i 'an06á

/;';?/
Bc-

Danielb---r
oiák
starosta

