
Usnesení č. 11 12019

ze zasedáni Rady města K|ecany, které se konalo dne 25. března 2019 od 16:00

Přítornni d1e plezenč]rí 1istiny] Bc' Daniel Dvořák' Ing' Jiří Bendl, N{gr' Roman Binder

Omluvenr Ivo Kurhajec, Mgr. Pavcl Kotrba

Hosté: Luboš Ježek. lng' Rathou7ský

Program zasedáníl
l ' sch\'áleÍí programu zasedání Rady města K]ccany
2' Revitalizace území rnokiadu v Klccanech - projektová a inženÝrská činnost
3' sta\'ebni úpra\'y, změna v uŽívání sta\.by čp.968 ''C''na Denní staoionář,/Dětskou sL-upinu ve

městě Klecany''
4' Doporučeni ZM pii.jmout dotaci Wit'i EU
5' Výpověď z nájemní sr-rlouvy č' 013/20l8
6' Nájcnlni sm1our'a č' 010/2019
-' Vyh.liclliprnElJnr.rŽlJlr4tZDtsPol Éi\ř2ll q I ('tIllÓPI!hi
8' Žádosti o koupi pozemků
9' Úprava znčrrí plánovací srnlour'y Povodí Vlta\'y
] 0. Podání žádosti o doteci úřední deska

Rada města Klecany:
Schvá1i1a progran zasedáni.
Hiasování| 3 pÍo 0 proti 0 Zdřžel se
Projednala problematiku Zajištění vyněti pozemků ze ZPF k akci ''Rcvitalizace územi
mok1Yadu V Klecirnech" a návrh Dodatku č' l k SoD - ..Revita1izace úzelní mokřadu v

K1ecanech - projektov1r a inžcnj,rská činnost".
Scl'tvaluje uzavření ná\Ťh Dodatku č' 1 k SoD -,'Revita1izace území rnokiadrr Y Klecanech
- projektoYá a inžcnýrská činnost" se spo1ečností vodohospodářský rozvoj a výsta\'ba a's' .

IČ: 47L 16 90l, NábřeŽní 9o,4, l50 56 Plaha 5. v navlženém znění a ukládá investjčnimu
teclrr kovj 7ajištěnj podpisu Dodatku č. l.
Hlasování| 3 pro 0 proti 0 zdržel se
vzala na včdoní inlbrnrace o moŽnostech Í'inancování akce ''stavcbní úpravy. ztncrta r'
užívání stavby čp-968 ''C''na Denní stacionář/'Dětskou skr.Lpinu ve městě Klecany"
z předpokl1rclaných dotačnich titulů IRoP v úlnci plánovaných výzev lRoP 2020 výzva
č'96 Sociální infrastruktura II. - intogÍovanó plojekty ITI a výZva č' l03 lnliastruktura pro
přec1školní vzdělár'ání II' - intcgÍované projckty ITI a intbfinace o zájmu o zakázku VZMR
na adninistmci dotace.

Projednala investiční Záměr a orientační oclhad invcstičních nákladťl stavby'
Rozhodla o zahájeni prací na projcktor'é přípravě akce ''Stavební úpravy' změnc \ uziÝclli
stavby čp'968 ''C'' na Denni stacjonář/Dětskou sl:upinu ve n,tčstč K1ecany" a uk1ádá

investičnímu techlikovi za;ištění přípravy zadár'acího řizcní VZMR na služby Prcjektová
a inženýrská činnost popi. a zaiišLění přípra'vy zadávacího řízení VZMR na slttžby
ddfiiúistlacc dotlce a přcdloŽení ke schváleni do RM'
Hlasování: 3 pÍo 0 proti 0 z&Žel se
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Bere na věclomi inlbrmaci star-osty o moŽ1osti získáni poc1pory připojcn1 k intenetu v
mistních komrrnitách: WiFi4EU (WiFi,lEU-20l8 l) od Evropské komjse 7astoupcrló

Výkonnou agenturou pro jnovacc a sítč ve výši maximálíě 15 000,_ €
Doporučujc Zasfupitelst\'u města Klecany pii.jmout podporu připoiení k intemetu v místních
konunitách: WiFi4EU (WiFi4E'U_20l8 l) od EvÍopské komise zastoupené Výkonnou
agentďoll pfo inovace a sitě ve výši maximálně ] 5 000,- €
Uklídá starostovi předloŽit návrh při.jetí podpory Zastupitclst\u rněsta Klecany' tennínI
nejbliŽŠí zasedáni ŽM'
Hlasování:3 pro-0 proti 0 zdrŽc] sc
Vzaia na vědomí žádost p' Levosjuka Ju 'je o ukončení ná.jenní sm1ouly č' 013r20l8 ke dni
3l.3.2019 na ncbýový prostor kóje č' 7'2ó v č.p' 9,l4 v areálu Dolní Kasárna.
sch\'allÚe ukončení nájemní smlouvy č' 013/20l i ke dni 31'3 '2019'
Hlasování:3 prc 0 proti 0 ZdrŽel se
Sch\'álíla zrlěoi a podpis nájemní smlouvy č' 0l0r2019 se společností lron u'ondcls s r.o., sc
síd1em Lublinská 57111' l8l 00 Praha R. ]Č 2Bq82|7-, DlČ Cz28qx2l7- na nebýové
prostory v aleálu Dolní Kasána'
Hlasování:3 pro-0proti 0 zdrŽcl se
Vza1a rra vědomi v'vhJášcn1 progranu Žiieme zde společnč 2019 Z Letiště Praha, sezÍámila
sc s okruhy žáClosti. Navrhujc v1'užít na péči o 7eleň a parky' předá ZMě.
Hlasování:3 pro 0 proti 0 zdržc] sc
Vza1a na vědomi Žádosti o koupi pozemkťt' ktelé jsou d1ouhodobě zaplocené ajsou
V užíváÍí občanťl'

Rozbodla. k<lo má pieploceno. uhradi vcškeré náklady spojcné s plodeie]n po7cmků.
Hlasování: 3 pro 0 proti 0 zdrŽel se

Berc na věclomí žádost spolcčnostj Po\odr'VltJ\)' statrlr podrlik) Tť' 70N8o953' místern

podnikání Holečkova 3]7818, Smícho\', l50 00 Praha 5 o itpralu znění doposud
nepodepsané plánovací snlouvy det'inující podnínky spolupláce společnosti Povodí vltavy
s městem Klecaly v pruběhu lea1izace výstavby Malé vodní elektrámy Klecany II schválené
Radou města Klecirny na je.jí zaseclání č' 4,/20l9 dne zl'2.20I9.

Schva1uje nové Znění a podpis plánovaci smlouvy de1lnujici podminky spolupráce

společnosti Povodí Vltavy s městem Klecany v průběhu realizace výstavby Malé vodní
c]ektrárny Klecany lI se společnosti PorocjL VLtcr1. stct podnik, IČ: 7088a953, mistem
podnikání Holečkova 3178'18. Smíchov, 150 00 Praha 5
Ukládá vedoucímu oddčlení správy trrajetku a investic připravit snlouvu k podpistr' ter'mín

30.'1.2019

Hlasovani: 3 pro 0 ploti 0 zdrže1 se

l0' schválila záměr podat žádost o dotaci Ía digitální úiec1ní desku.

Ukládá Vedoucínu oddělení správy rnajetku a investic za.jistit administlaci
Hlasování: 3 pro 0 proti 0 zdržc1 sc

Měgto Klecany
lČo 00240290

nr XlecaneL 52,2506r KecsY
tel. 284 890 004
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