
Usnesení č. 4 l20l9
ze zasedání Rady města Klecanyo které se konalo dne 4. února 2019 od 16:00

Přibmni dle prezenční listiny; Ing' Jiř1 Bendl. Bc' DaÍiel Dvoiák, lvo Kurhajec' Mg1' Ronan
Bindcr, Mgr. Pavcl Kotrba

Hosté: Ing' Michal Rathouzský, Jan Pšenička, Jiří Pechar

Program zasedání:
l ' Schválerrí plogramu zasedání Rady města Klecany
2' Schvále p1anovací sm1ouvy - MvE Klecany Il
3' schválení nového Znění plánovací smlouvy - Investiční záměÍ Bílá Zeď v Invest
,l' Uzavře budoucí sn1ouvy o ZříZení věcného břemene s]užebnosti jnžen\Ťské sitě - Kamel

sV' Joselá - odtok ziDČoV
5' UZaYření budoucí sn]ouvy o ziíZení věcného břeoene s1užebnosti inženÝIské sítě - Kannel

sv' JoseÍ'a - Plynovodní piípojka
ó' Budoucí věoné břemeno Klccany, Spojařská 457158 přeložka kNN Kaloů lZ-12_

ó00l2l3iŤB/02
7. Rámcová kupní smlouva
8. Dodatek k nájemní sm]ouvě
9. Členta komise kultun
l0' Jmenování členťl do komise školské. děti á mládeže a spor1u

11. Žádost o příspěvek ZŠ a MŠ Klecarry
12. Dodatck č- 1 ke Smlouvě o dí]o č' 1'7 5'7l2o18 7e d1re 12'l1'20l8 - PD a IČ - Re\itcliz3ce a

dostavba

Rada města Klecany:
l- schválila program Zasedání'

Hlasování: 5 pro-0 proti 0 zdržel se
2' Bere na věclomí inÍbrmaci starosty o plánovaÍé výstavbě Malé vodní elektrámy Klecany ll

Iea1izované společností Povodí Vlta\'y, s.p' a žádost společnostj Povodí Vlta\'y, státní

podnik, IČ: 70889953. místem podnikání Holečkova 3178/8' Smíchov' ]50 00 Praha 5 o
uzavření p]ánovací snlouvy definující podnínky spolupráce společnosti Povodí vltavy
s městem Klecany v pnlbčlru lealizace výstavby Malé vodní elektrárny Klecany lI.
Projednala znění a podpis plánovaci smlouvy de1inujicí podmínky spo1upráce společnosti
Povodí Vlta\T s městem Klecany v ptuběhu realizace výstavby MaJé vodní elektrámy
Klecany II se společností Povoc1r VLtary. státni podnik, LČ: 7(lx8c)95.], místcnr podtrikání
Holečkova 3l78/8, Smíchov. 150 00 Praha 5.

Ukládá vedoucímu oddčlení správy majetku a investic připravit smlouvu k podpisu, tennín
8.2.2019.

HlasováÍí: 5 pro 0 proti 0 Zdržel se
3' Bele na včdoní žádost společnostj V Invest CZ as,IČ| 2570,1655, místen podnikání

waltelovo náměstí 32913, 158 00 Praha 5 o úpralu znční doposud nepodepsané plánovací

smlouvy, jejíž původni zněÍí bylo schváleno usnesením RM t' 32/2018 dne 8.10'20i8'
Plánovaci smlouva upra\''lrje spo1upráci mezi městem K]ecany a spol€čností V Invcst CZ a.s.

t



4.

5.

6.

'7.

pii realizaci developeNkého záměru Bí1á zeď na pozencích č' parc. 171/3' 171/4, 173 k.ú.

Klecany.
Ruši bod č' 2 usnesení RM č' 32/2018 ze dne 8' 10'20l8'
Sclrvaluje nové znění a poclpis plánovací smlouvy upravující spolupiáci mezi mčstem

Klecany a společností V lnvest cZ a's' pii realizaci developerského Zámčru Bílá Zeď oa

pozemcích č. parc. 17J13, 171i4, 1'73 k'ú' Klecany se společností V Invest CZ c's'' IČ:

25794ťj55, místem podnikání Waltetovo náněstí 329/3, 15E 00 Praba 5.

Ukládá technikovi sp!áVy majetkll připlavit smlouw k podpisu' tennín: 15.2'20] 9.

H1asování: 5 pro - 0 proti _ 0 ZdlŽel se
BeIe na vědomí žádost společnosti Kam]el sv' Joscfa, IČ: 004 06 520 se sírllern HradčalNké

nám. 184/3, 118 00, Praha l _ Hradčany o uzavření smlouvy o sm]ouvě budouei o zřizeni
věoného bien]enL služobnosti inžen}Ťské sítě na pozemku č. paIc' 84/1 v kat' úz. Drasty Za

ujc'em Llo7(nl kanalrzaČniho tcden: odl,'l',, DaoV'
souhlasí s uloŽením kanalizačního vcdeni odt..k z DČoV na pozeml.u Č' parc. 8'l/1 v kat'

úz. Drasty a se Zněním a uzavřenín smlouvy o smlouvě budoucí o zřízeíí věcného břemono

služebnosti inženýrských sítí na po7omku č' parc- 84/1 v kat. úz. Drasty se společností

Karmel sv. Josefa' IČ:00'l06 520 se sídlcm Hradčanské nám' 184/3' L 18 00, Praha l.
Ukládá echnikovi správy majetku připr'avit smlou\.u k podpisu, tcrmín: do 8'2'2019'

Hlasování| 5 pro 0 protj 0 zdržel se
Bere na vědomí Žádost spo]cčnosti KarmeL s\ ' Joseta' IČ| 00'l 06 52o se sldlcm Hradčanské

nám. 18,l/3' 118 00, Praha 1 Hradčany o uzaviení smlouvy o solouvě budouli o zřizeni
\'ěcného břencnc sluŽebnosti inŽenýťské sítč na pozemcích č. paÍc.'7012 a 84/1' v kat' úz.

Drasty za účelem uloŽení plynovodní příp(iky'
Souhlasí s uLoŽenín plynovodní piípojky na pozen'rky č' paro- 70/2 a 84/1, v kat' ílZ. Dlasty
se zněním a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti

inŽenýrských sítí na pozemcích č' parc. 70/'2 a 84/]' v kat. ú7' DÍasty se společností Kame1
sv' Josefa, IČ: 004 06 520 se sídlern l1radčanské nám. 18,1/3, 1 18 00, Praha l Hradčany

Ukládá tecln kovi správy nlajetku připravit smlouw k podpisu' teÍmín: do 8'2'20l9
Hlasováni: 5 pro 0 proti 0 zdrže1 se

Bere na věc]omi žár]ost společnosti ČEZ Distribuce, c's'' IČ: t0224845' se sldlem 874/8'
zl05 02 Děčin lV - Podmokly zastoupe ó p' Miloslav Kalců, Hťrrka 1054' 278 01 Kralupy
nad vltavou o uzavření smlouvy o s]n]ouvě budoucí o věcnén břeneni s]uŽcbnosti

inženýrské sitě kabelu kNN na pozenku 457/23 k.ú. Klecany ý rámci stavby ''Klecany,
spoj ďská 457/58 pieložka kNN ]Z- 12-60012l3/VB/02"'
sohvaluje unistění kabe]u NN na pozenku č' parc. 457/23 k.ú. Klecany a znění a podpis

snlouvy o smlouvě blldoucí o věcném břemeni služebÍosti irťenýské sítě kabelu kNN na

pozernku 457123 k'ú. K1ecany v Iámcj stavby ''Kleoany, spojařská 457158 pře1ožka kNN lZ-
12-6001 213i^i/B/02'

Ukládá teohnikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu, temín| 8.2'2019.

Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdržel se

sohválila Znční a podpis rámcor'é kupní smlouvy se společností Kampi of1ioe s'r.o,

IČ 25344L70, se síd1em Velkomoravská 3243/35, 695 01 Hodonín na rok 2019 k odběru

kancelářských poťeb'

H1asování: 5 pro_0proti 0 zdrŽel sc

8' Schváli]a podpis a Znění dodatku č. 1 k nájemÍí sm1ouvě uzavřené dne 27.3'2014 se

společností s.K-Trading, spol' sr'o'' IČ 616'7540'7, se sídlen Na Skalkách 244, 250 67

Klecany o plodloužení ná.jmu o dalších 5 let.



Hlasoviíní| 5 plo 0 proti- 0 zdržel se
9. schválila z!šení členství \' kultumí komisi p' Evě Stanjslavové najejí žádost.

H]asování: 5 pro () proti 0 zdrželse
]0. Jmenovala členy komise školskó, dětí a mládeže a spoÍtu p' Katku Hololl Hamouzovou a

paní Hanu Kuželkovou.
Hlasování: 5pro 0 proti 0zdrželse

lL' Schválila poskýnutí příspěvku na poirzťni interaktirnieh tabulr do ZŠ K1ecany ve výší
279'550,- Kč dle žádosti.

HJasování: 5 pro-0 proti 0 zdrže] se
l2' Vzala na vědomí in1brmace o prťtběhu projektové čifu1osti akce Projektová dokumentace a

inženýská činnost akce Revitalizace a zvýšeni kapacity Základní školy v Klecanech a

z<lůvodnění změny dílčích temíru plojektové činnosti'
Projednala návfh Dodatlal č. 1 ke Smlouvě o dílo č.'7'7 5'J l2ol8 ze dne 12.1 1.20l lt

schvaluje podpis Dodatku č' l ke Sm1ouvě o dílo č' 775712018 ze dne 12'11'2018 a

pověřuje starostu města k uzaviení Dodatku č' l se společností EURoPRoJEKT, spol' s

r'o.' Prah.r 5. Kudmot a l41 l -' P\( l 5000' lČo ,]]8-2ooo \ na\ Í7eném ,/néni'

Hlasování:5 pro 0 proti-0 Zdržel se

Město Klecany
lČo 002402s0

Do I<]ecóíek 52' 250 67 1qe6y
tel.26489006'l J

v---,
Bc' Daniel Dvořák

starosta
o rhaj


