
Usnesení č.21 l20I9

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 10. června 20l9 od 16:00

Pií|onrni dle prczenčnílistin'v: ]ng' .IiiíBendl. \.1gr' Roman Bioder' lvo Kurlrajec. Bc. Daniel
Dvořák

Omluven: Mgr. Pavel Kotr ba

H..lc ll'ts' \Iic\d Ratl_nrrz.l1' Nlich.l ('šrni

Program zasedáníl
1 ' schválení programu zasedání Rad1' nrěsta Klecany
2' BLLdoucí věcné břenreno RD Klecan1' č ' par' 1 69/13

3' Revitalizace kuclryně ZŠ
4' Dotace Judo Změna

5. Budoucí věcné bieneno Cetin

ó. Piíkopo!á raneno\á sekačka na tlá\'u

Rada města Klecany:

Schl'á]i]a program zasedání'

I l]asování: 4 pro 0 protj 0 zdťel se

Bere rra vědomí žádost PhDr' Ing. MBA býem .

o uzavřcní snlou\T o Lrzavřeni budoucí o ZříZení \'ěcného

břenlene s]užcbnosti inženýNkésílě spočívajícív uložcnívodovodní piípojk)' o délcc cca 16

brn do pozemků č'parc. 20l/14 a 629/3. v kat. ú. Klecany.

Sch\'aluje znění a podpis uzavření smlour'v o uzavŤeníbudoucí smlou\'y o zřízenívěcnóho

bienrene sluŽebnosti inženýrskésitě spočívajíci\' uložcnívodovodní piípojky o délcc cca 16

bm c1o pozenků č'parc.201/l4 a 629/3, v kat' ú. Klecan!'s PhDr. Ing.

\4BA bytem s podmínkou, že nebude

dotčenostanoviŠtě kontejneťl rla tříděný odpad.

Uk1ádá vcdoucínru oddě1ení správy rrrajetku a in\'estic piipravit smlour'u k podp1su. tennín:

30.ó.2019.

Hlasování:4 pro 0 ploti 0 z&Žel se

Vzala na včdoníinfo]nace o piíplavě plojektu rekonstrukce školníkuchyrrě.

Uk1ádá vedoucímu oddělení správy majetkrr, aby ve spo]upráci s projcktantem p. Micha1em

Černýmpiipravil výběrové řízenína doclavate]e.

Hlasol'ání: 4pro _ 0 proti 0 ZclrŽel sc

Rada města schr'aluje Doclatek č.1 ke smlouvě o posk1'1nutí veřejné finančnípodpor1' č.

5/2019 uza\'iený nezi poskytor'atelem Městcr! Klecan} a příjemcem Judo Bi\oj. lČC)
226l l924 z důvodu posunrrtí akcc ..O poJ]áI stalosty města KLecan"'

Il]asor'ání: 4 pro 0 proti 0 zdlžel se

Bere na \cdom. Ž_do.t "poleČro5li Če"ká tqiek.'nur''kaar lnh_5lrli]'LurJ. ..5.. I(':

0'1084063, místem podnikání olšanská 2o8t/o. L]0 00 Praha ] Žizkor o LLza\íenísnlouvy
o sn1ouvě bucloucí o zřízení\,écnéhobieLnťne sLuzebnosti inŽcn)r'skc sítéplo stavblr

,,RVDSL1936 A s ZDIB65-ZDIB1HR oK" spočivajícívc l'ýstavbě optického kabelu sítě

elektronických konruikací na pozemcích č'parc. 26211; 69'7110; 639lI 55/6; 626/38:

69'71131 69'71'7t 62612; II3II:626i28: 626133: 626110 721 626115, 62'7 | 125 a 654/2. kat.

2

l.

).



území Klecan'v a Znalecký posLldek cen,v věcného lrřcnlene služebnosti inženýrské sítč pťo

s1avbu ,'RVDSL193ó 
^ 

S ZDIB65-ZDIBlHR oK" č. 4'7/34II1I9 vypřacovaný Ing'
FÚáčkem stanovrÚící cenu věcnébo břemene na 96 690._ Kč
Schvaluje stinovení výše rráhrady za r'ěcné bic]r']eno s1uŽebnosti inŽenýrské sítě plo stavbu
..RVDSI'l936_A-S_ZDIB65-Zt)IB1LlR oK" znaleckýn posudkem č' 1'7l31l1l19
vyplacovaným ]ng' Fu.jáčkem ve výši 96ó90.- Kč a znění a podpis smlouvy o srl]ouvě
budoucí o zřízcní věcného břen]ene sluŽebnosti inŽenýrské sitě pro stavbu

,'RVDSL1936 A S ZDIBó5-ZDIB1HR oK" spočíva.jící ve \,ýstavbě optického kabelu sítě

elekuonických kon'tunikací na pozemcích č' paťc. 262/1; 697/10; 639/1; 55/6; 626/38;

691113- 69111; 62.612t ll3llt 626128,62633^ 626t10 '121: 626115;627: 125 a 654/2, kat.

území Klecany se společností Česká te]ekomunikační infrastruktura. a.s.. lČ 04U8'10ó]'

|'1|cIc||' pod||i'\dI'i l lIsrn.(.-r 2nxl h. I l{ln{' |'rd|'a.i Ži,/lo\
Uk]ádá vedoucímu oddělení spr1rvy majetku a investic zajistit podpis smlouvy' temín
3 |.'/.2019.

Hlasování: ,l pro 0 proti - 0 zdržel se
6' Schválila nákup příkopovó ramcnol'ó sckačk)' na fuávu piísllLšenst\í k traktoru YANMAR

za cenu ] 85'000,- Kč bez DPLl.
Hlasování:4 pťo 0 proti 0 zdťŽel se

"2<Bc' Danie] D\'ořák

Město Klecany
lČÓ n^2|0290
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