
Usnesení č.312019
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 28. ledna 2019 od 16:00

Přítomni dle plczcnční listiny| Ing' Jiií Bend1, Bc. Daniel Dvoiák, Ivo Kurha.jec, Mgr. Ronran
Binder

Omluvcn: Mgr. Pavcl Kotrba

Hosté: lng. Michal Rathouzský Luboš Jcžek

Program zasedáni:
1' Schvá1ení programu zasedálí Rady mčsta Klecany
2' oprava vystrojení čcrpacijímky l<lecárrky - opravená nabídka
3' Vícepráoe na naučné stc7ce II. etapa

4' ZŠ a MŠ K1ecany Žádost k navýšení kapacity Základní ško]y

5- Dodatck č. 1 k NS - truh1áma Busch 957 A
ó. Nájen]ní sn]1ouva č' 001/20l9
7. Smlouva o snlouvě budoucí o zřizeni věcného břcmcne
8. V1fpověď z nájemní smlouvy
9. Pasport a geometlický plán Sportk]ub

10. Hospic Tenpus
1 l' oprar'a koupeierr v ubyovně Do1ní Kasáma

Rada města Klccany:
l. schválila progran Zasedáni'

Hlasování| 4plo 0 proti _ 0 zdržel se
2. Bere na Ýědomí in1brmaci starosty o potiebě poiízení nové shopíí desky čerpací jímky

z důvodu chybné dokumentace skutečného provedení, opravenou cenovou nabídku
společnosti ENVI-PUR, s'r.o,. IČ: 25to60'7, rnistern podnikánl Na Vlčovce 13/4' 160 00

Plaha 6 Dejvice na provedení opr'avy vystrojení čerpacijímky K1ecánky za cenu 158 989

Kč bez DPH.
schvallie nové objednáÍí opravy vystrojení čeryací jímky Klecánky u společnosti ENVI-
PUR, s'r.o'. IČ:25166077, místem podnikání Na Vlčovce l3/4' ]6000Praha6 Dejvice 7a

renu l58 08q Kč Kč beu DPH'
Uk1ádá teohnikovi sprá\'y nlajctku vystavit objodnávku' tennin 29'l.20l9.
H]asování: 'l pro 0 proti 0 zdťel se

3. Bcrc na vědomí infomlaci starcsty o potřebč plovedení dvou plwků naučné stezky
v Klecanech II' Etapa a nabídku panr Adcma Kouta. IČ: R7hR L 7q0, místem podnjkání
Lhotky 63' 294 06 Březno zhotovení dvou prvků naučné stezky v Klecanech II. etapa za

cenu 24 000,- Kč bez DPH'
Schvalujc pořízení dvou prvků naučné stezky v Klecanech II. Etapa a objednání d\'ou
p ků naučné stezky v Klecancch IT' ctapa u |.rrc Adolna Kouta, Iť 87681790, místen
pod ikání Lhotky 63, 294 06 Březno 7a cenu 24 000,- Kč bez DPH
Uk]ádá vecloucírrru oddělení sprár'y najetku a invcstic vystavit objednávku'temín| 1.2'20l9.
Hlasoviíní| 4 plo 0 ploti 0 zdržel se



.1. Schválila nar'ýšeníkapacity základní školy Ze současných 550 Žáků Da 580 žákťlpro školÍí
rok 2019/2020.

Hlasováni: 4 prc 0 proti 0 zdrŽel se

5. Projedrrala návrh Dodatku č'l k Nájemní smlouvě na plonájen čásfi budovy č.p' 957 na

plovoz bll ámy (část ..A"), souhlasí s uza\'řením Dodatku č.1 k Nájenní smlouvě ve

sjednaná! znění s Janem Bushem' se sídlem: Do Klecánek 37, Klecan}. .250 h7, IČ.
67627l37 a ukládá invostičnímutecl ikovi zajištěni uzaviení tohoto dodatku od 1.2.20 ]9

Hlasováníl 4 pto 0 lroti 0 zdržei se

6' Schválila alění a podpis smlouvy [ájemní smlouvy č.001/2019 sp.
na bý č.3 v arcálu Dolní Kasáma'

Hlasoviíní|4 plo 0 proti 0 ZdrŽel se

7' Bere na vědorní žádost býem 250 67 Klecany o uza\ ření

srnlouly o smlour'ě budoucí o zřízenívěcného břemcoe služebnosti inŽen}Ťské sítě na

poze cích č-parc. 128/5 a 668/1 k.ú. K1ecany za účelenuložerríplynovodní a vodovodlí
přípojky k todinnému donu.
Souhlasi s uloŽením plylovodní a vodovodllí přípojky na pozemky č'parc. 128/5 a 668/1

k'ú. K]ecany a se zněním a uzavřením smloury o smlouvě budoucí o zřizeni věcného

břemene služcbnosti inženýských sítína pozemcích č.parc' 128/5 a 668/l k.ú' K]ccany s

b}'tem 250 67 K1ecany

Ukládá technikovi sprár'y majetku připravit smloulu k podpisu, tcnnín: do ] '2'2019'
Hlasování: 4 pro 0 proti_0 zdržel se

8' Vzala na vědomí Y]ýpověď ÍájelnÍísn]ouvy č.002/2018 firmy Lantar,rn s'r'o', lČ
24298255. se síd]em Vc Žlíbk_u 2196. 193 00 Praha 9.

Schválila ukončcníájen]ní snlouv) s ť1nnou Lrntalon s'r'o', IČ24298]55, se sídlem ve
Žlibk" 2196.193 00 Plaha 9 k 31.1.2019.

Hlasování: .1 pro 0 proti 0 Zdržel se

9' sch\'álila pořízenípaspoftu a geometrického plánu pro Zaměření budovy Sportklubu' které

jsou nutné k Zavedení budovy do katastu nenovitostí'

Hlasování: 4 pro 0 proti 0 zdrŽel se

l0' vzala na vědomi informačrri ]ctáčck pro domácí péčiPraha-východ, Mělník Hospic
Tempus, z's'' předá sociální komisi.

11' Vzala na vědomí inlbnnaci nístostalosty o nutností oprav 3 koupelen v ub}tovně města

v areálu Do]ní Kasáma'

schválila cenovou nabídku od p. KubeŠePaV]a' IČ645oC)004, Klecany 3ó9 za cenu

99-2l0'- Kč.
Hl.so\áni:,1 prn ll proli U,/dr,/cl \c

Město Klecanv
IČo00240290_

Do Keo4nek s2,250 67 Kleany
{el 284890064
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Bc. Daniel Dvoiák


