
Usnesení č. 7 /2019
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 25. února 2019 od 16:00

PŤítomni dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec. Mgl' PaveiKot1.ba' Bc. Dan1el Dvořák. Irrg. Jiií Bendl
Mgr. Rornan Binder

Hosté: Luboš JeŽek, Ing. Rathouzský' p' Lomnický V lnvest' Jaloslav Pešička

Program zasedáníl
1' Schváiení programu Zascdání Rady města Klecan)'
2' l'Iodnocerrí podlimitní VZ na stavebni práce akce "Rekonstukco a piís1alba objektu Rycht'v

č. p' 74 a'l87 \'e městě Klecany II''

]' Žadn'r o eali/.ci \\ko|'n\icL j1r3ci ,/i a VŠ \|ccrlr\
4. Oznámení o uza\Ťení mateřské škol}' l8.4.2019
5. oznámení o ptor,ozu rrrateiské školy bělrem letnícb práZdnin
6. Ná\'|h k 1inanční podpoře ZŠ a MŠ Klecarry Ško]ská ratla příspěvek rla celoŽivotní

r'zdě1ár,ríni pedagogů

7' Nájemrrí smlour'a k b)Íu zvláštniho určení č' 00ó/2019
8' Nájemní smlouva č' 005'/2019
q' Ž.dos] o orgdl,.L/enj sn]lou\) o r1pujcce
] 0' Žado.' o urr slénl p'ech.'\ é ts' ra,/e

1 1 . Nájemní smlorrva č. 007/2019
12' Nájcmni 5n]|6uy6 č. 008/2019
| :' V) rnČ l' zprar a n io.podar'erlr ,/l š
14' Záměr prodeje

15. V Invesl a.s. - inlbrmace
16. TJ Sokol Klecany

Rada města Klecany;
i' Schr'álila program zasedání'

Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdržel se
2. Vza]a na vědomí došlé nabídky spolcčnostii

]' ch1ádek & Tintěra. a.s.. se sid]em Nerudova 16,4l2 01 Litoměiice,IČ| 027_'l_]881
s nabídkovou ccnou ve výŠi 76 073 515'27 Kč bez DPl I

2' ACG-Rea] s.r'o.' sc sídlem Velelrladská 1735/28,130 00 Praba 3' IČ: 27091359
s nabídkovou cenou ve výši 48 ó59 100.45 Kč bez DPH

3. Posouzení cenové nabídky uchazeče ACG-Real s.l'o.
4. Inlbrmace o oŽnostech Získání dotacc - výzvy MMR i 17D082 _ Podpora rcgenerace

brovntie1dťt pro nepodnikatelské využití
Rozhodla o \"\loučení doda\'atele, společnosti Chládek & Tintěra. a.s., se sídlem Nerudova
16,412 0i Litoměřice' IČ: 6274388]. Dodavatel v nabídce před1ožil nabídkovou celiu
pievyšující stano\'ený 1imit-

Ukládá iNestičnímu technikovi zaslání oznámení rczhodnulí zadavatelc o vJloučení
dodavatele společnosti cbládek & Tintěra, a's' a zveiejnění na profi]u zadavatele

I



H]asor'rilí: 5 pro'0 pťoti 0 zdrŽe1 se

3. Projednala žádost ředitclky ZŠa MS Kleecn1 o rcalizaci rýkopor1ťh praci pro natažení

kabe]ů k zasíťov.inímateřskó školy intemetem'

Ukládá veclení školy zajištění celéakce' výkopové p]'áce bude organjzovat p' Ilurych

'l' Vzala na vědomí oa1ámení ředitelky ZŠa Mš Klecarry, Že z r]ůvodu malého počtu dětí

v nateřské škole dne 18''1' 2019 bude nrateřská škola uzavřena'

5' Vzala na vědomí oznámení řerlitelk} ZŠa MŠKlecan5 o pro\ozu matejskéškoly během

]etních pláZdnin. Mateřská škola bude v provozu v temínu od 8 '1.2aI9 do 2'6"7.2019 '

6' vzaia na vědomí náVrh školskérady a ško]skékomise na piíspě\'ek na celoživotni

vzdě1ár'ání pedagogů'

schválila poskytování příspěvku z lo7počtu města na celoži\'otnívzděLávání učite1ů

(kurzy,semináře a školcní)ve výši 100% finančííspoluúčastipedagoga na ceně školení.

Částka btrde pievedena ve prospěch rozpočtr]školy po přeclloŽení počtu uskutečněných

školenía vyčísieníjejich ceny p' ředitclkou škol)r do 30.ó. každéhoroku'

Hlasování: 5 pro 0 ploti 0 Zdťželse

7' Schválila znění a podpis ná.jenrní smlouvy k bytu z\'láŠtníhourčeníč.006/2019 sp'
tn'ale b}tem 250 67 Klccany.

Hlaso\'ání:5pťo 0 proti 0zdťe1se
8' Sclrválila zr'rění a poclpis nájenní smlouvy č.005/2019 na sociálni bydJcní s p.

b1'tem Klecarry

Hlasování:5 pro 0 proti 0 zdúe] se

9' Schválila alění apodpis Smlour'y o výpůjčces Klubern biat1onu K1ecany p's'. IČ0497a0Ót.
se síd]em Do Klecánek 52, 250 67 Klecan-v.

Hlasování:5 pro 0 proti-0 zdrželse
10. Sohválila žádos1 o umístěníplechové garážc na pozenrku par' č.463/7 u budor'y č.p'957 s p.

Janem Buschem, Klecany. Nájemce zaiisti soulacl s požámě bezpečnoslnímia stavebíími
předp1sy, předá na něstský úřad'

Hlasování:5pťo 0 proti 0zdrže1se
11. schválila znění a podpis nájemií smlou\') č'007/2019 s. p. b1tcm

250 67 Klecany pro parkování karavanu'

Hlasování: 5 p.o 0 proti 0 zdťe1 se

12. Schválila znění a podpis nájemní snlouvy se spo1ečnostícarpen zahradnická spol' s.r'o." Na
Vršku 160. 250 67 Klecan),. IČ01]81'107' CZol38]407 na pozemek o lozněIech 2.404 m2

v areáLu Dolní Kasiárna-

Hlasování:5 pro _0 proti 0 zdrŽe] se

1]-Vzala rra \'ědomí účetnízávěrku za rok 20]8 Základní umělecké školY Klecanv. Předá

finančnimu výboru.

14. Schvá1i1a záměr plodeje piívěstl NI]NC 38 obálkovou metodou'

H]asování:5 pro 0 proti -0 zdrže] se

] 5. Vzala na vědomí in1_ormaci zástupce společnosti V lnvest a's' p. Lomnického o ťozdělení a

převodu prár' a povinností ze spo]ečnosti V lnr'est CZ a's' na společnost v Invest

Developmenst s.ť.o.

Ukládá vcdeni něsta předat právnímu zástupci k posouzení rizik'



1ó. Schválila poskytnutí náWatné finanční výpomoci spolku TJ Sokol Klccany, IČo: 16555899
ve Úši 50 000,- Kč' Tato částka bude vrácena po získání dotace na činnost z lozpočLL\
města' nejpozději však do 30. 6. 2019' Schválila znění a podpis veřejnoprávní smlouvy o
posk}-tnutí návratné filanční výpomoci č' l/2019.
Hlasování:5 pro 0 proti 0 zdde] se

.1 ,

z// ,/
Bc' Daniel Dvořák

starosta

Město Klecany
IČo 00240290

Do Klecánek j2' 25067 Kgcaey
tél' 284890064


