
Usnesení č.9 l20l9
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 11. března 2019 od 1ó:00

Přítomni dle plezcnční listiny| Mgr. Par'cl Kotrba. Bc. Daniel Dvoiák' Mgr' Roman Binder, lvo
Kurhajec (17.40 hod.)

om1uven: Ing' Jiří Bend1

Hosté: Luboš Ježek, Ing' Ratbouzský

Program zasedání:
1. Schvá]ení progřarnu zasedálí Rady města Klecany
2' DoJatcl č' 5le:nl'cd\a o \)pi".|Óce

3' Nájemní smlouva č' 009/2019

'{' Směmice č. S 112018

5' Směrnice č. S 2/20]8
6' VZMR r'ra služby akce"RekonshLlkce a přístavba ob.jektu Rychty č. p. 7'l a 487 ve městě

Kiecany" - adrnilistuace dotace

7' ]'eťnlí Zastupitc]stva města

Rada města Klecany:
1. Schviílila progran zasedáni.

Hlasovárrí: 3 pro -0pr'oti 0 Zdlžel se
2. Schválila znění a poclpis dodatku č' 5 smlouvy o l'ýpůičce uzaviené dne l8' října 20l1 se

Ziákladni ško1ou a n'rateřskou školou Klecany.
Hlasováníl 3 pro 0 ploti 0 Zdržel se

3. Schválila znění a podpis nájemní srnlour'y č. 009/2019 se společnosti El.l-.C'lo PRAGUtr
s r.o., se sídlem Jižni'793.250 65 T_ibc7nicc. lč' 2416j228 na nťb)1o\,ó prostorT v areálu
Doiní Kasáma'
H]asování| 3 pro 0 proti 0 zdržcl se

4. Schvá]i]a intemí sněrnice č. S 1/20]8 snlěrrrici o oběhu Írčetních dokladů města Klecan.
H]asování: 3pro 0 proti 0 zdrželse

5' SchváIila intemí sněrnicc č. S 2/2018 Směmici o 1inančni kontrole města Kiecan.
Hlasování| 3 plo 0pro|i_0 zdržel s.3

6. Projednala infolmace a dokument-v výzv'v MMR - 1l7D082 Podpora t'egenerace
brorvnfie]dů pro oepodÍikate]ské využiti na spolullnancováni akce''Rekonstrúce a
přístavba objektu Rycht)' č. p' 7,1 a 487 ve mčstě Klecany" a návrh SmJouvy o dílo VZMR
na s]užby akce.'Rekonsh'ukce a přísta\'ba objektu Rychty č. p. 7:l a'187 ve městě Klccany" -

administrace dotace.

soúlasí s podáním Žádosti o dotaci v rárlrci výzvy MMR - 1l7D082 - Podpora ťcgenelace
brormÍieldů pro nepodnikate]ské vyuŽití na spolufinancoviíní akce'.Rekonstrukce a
přístavba objektu Rychty č' p' 74 a 18'7 ye městě K]ecany" a ukládá starostovi města
piedložení ke schvá1ení ZMě obsahu proiektu legenerace ílzemí brorvnfieldu ,.Rekonstrukce



a přístavba objeklu Rychtv č.p.'l1 a 487 \'e městě Klecany" a podání žádosti o dotaci na
jeho revitalizaci do prograniu MMR.
Schvaluje uzar'iení Smlouvy o dílo VZMR na sluŽby akce..Rekonstťukce a přístavba
objektu Rychty č. p. 74 a zl87 vc městě Klecany" - administřace dotace a ukládá
jnvestičnímu tcchiko\'i Zajištění podpisu smlouv! v nawženém zněni se společnoslí LK
Acivisory, s'r'o. .lČ 242'75093, sc sídlem Kubiínské nánrěstí 1391/11. 100 oo Praha 10
Vršovice , bezoclkladně po schr'álcní obsahu projektu rcgenelace území browlfie]du

',RekolNtrukce a piístavba objektu Rychty č'p' 71 a 481 ve městě K]ecany" a schvá]cné
podání Žádosti o dotaci ZMě.
Hlasoviiní: '1 pro 0 proti 0 Zdýel se

7' Sch\'aluje |eťmín zaseclání Zastupitelslva města Klecan)' na 28' biezna 2019.
Hlasovár'rí: zl pro 0 proti 0 zdde]se
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