
Usnesení č'3l 12019

ze zasedání Rady města Klecany' které se konalo dne 23. záíi 2019 od 16:00

Piítonrni dle prezenč]li listiny: Ing. .Iiii Bend]. Ivo Kurhajec, Bc. Daniel Dvořák. Mgr. Roman
Binder. Mgr. Pavel Kotrba

Hosté: Ing' RathouzskÝ' p. Krrčeror'á' p' JeŽek. p' Tomášor'á' p. Flaškor'á. p. MoLrdrý
Program zasedání:

1 . Schváiení programu zasedání Rad1 města Klecany
2' Dodatek č'l Sm]ouv]* o sdruŽených sluŽbách dodávky zemnjho p]ynll

3' Směía pozemků
:1. Denní stacionář/Dětská skupina l)okumentace návrllu stavby
5. Schválení ka]kulace a výše stočného

6. Dodatek č'3 k soD - PD a IČakoe Revitalizace a Zvýšeníkapacity zákiadní školy Klccany
7. Dodatek č'1 k náiemní smloLrvě č-026,/2019

8' Nájemní sIllouva č'027l20I9
9' Nájcnní snrloriva č'028/20]9

l0. Ukončcnínájemní smbuvy č.0] 8/2015

Rada města Klecany:
1. Schr'álila program zasedání'

Hlasováíí:5 pro 0 proti 0 zdrže] se

2' Schválila znění a podpis Dodat|u č.1 ke sm]orLvě o sdružených službách dodár'ky zernniho
plynu se spo]ečnostíSPP CZ' a's' Nové Sady 996125, 602 00 Bmo IČ28488016. Cena za
dodár'ky zernního plvnuje r'e l'ýši 611 Kč/N'Iwh.
Hlasování:5 pro 0 proti_0 Zdržcl se

3. Vza]a na vědomí Žádost p. p. a p. o směnu části
pozemld p.č.712 a p'č. 1 00/2 v j ej ich Vlastnictví za pozerrrek p'č- 790 a části pozemkůp'č'
626/15 a p.č. 627 ve vlastnictví města'

Ukládá starostovi předloŽit Žádost rodiny zastupitelstvu nčsta'
Hlaso\'ání:5 pro- 0 proti 0 zdťelse

4. vzala na \'ědomí před]oŽenou dokumeÍtaci akce .'stavební úpra\,T, Zněna Ý užívánístavby
čp'968 Klecany na Denní stacionáŤ a dětskou skupinu" - část A' Přípravy zakiukJ" eZ)
pruzkumné práce podklady a část B. Dokumentace náVrhu stavby-studie (DNS) ve
variantním plovedení'

Projednala závčry StaÝebnětechnického prťzkumu a variantní řcšenínávrhu stavb]'.

Schvalujc iešenísaÍaci budo\T a pro da]šístupeň p1.ojektové dokunentace stanowje toto
7'adánj:

Dětská skupina děti 3-6 let

Denní stacionář pťo 16 kiientů s pobýovou službou pro'1 klicnty'
Ukládá vedení města projedrrání Dokumentace návrhu sta\'b-v v Komisi stavební, pJánovací
a životníhoprostředí.

Hlaso\'iá!i: 5 pro 0 proti 0 zdúe] se



5- BcIc na \'ědomí nár'rlr vylrodrrocer'ri kalkulace stočnÓho 7a období od 1'8.2018 do 3l.7'2019
přcdloŽ.ené provozor'atelem \'eřejné kanalizace r' Klccancch společnostíVAK Zápy. s.r'o'

lČ|475 44 5l1, nístem podniklrni Zápy 9, 250 01 BrandÚs nad Labcm.

Schvaluje r'yhodnocení ka1kulace stočnéhoza období od l'8.2018 do 31.7.2019 předložené

proYozovatelen veiejné lGnalizace v Klecanech společnoslíVAK Zápy. s'r-o. 1Č:475
.l4 51 l, míslem podnikání Z:ipy 9. 250 0i Brandýs nad Labem stočné\,e výši 3,1.50 Kčbez

DPH naobdobí od 1'8.2019 do 31'7.2020'

Uk]ádá l'edoucímu oddělení sprár'y majetklL a in\'estic ozniimit usnesení RM pro\'ozo,"ale]i

kanalizace.

Hlasování: 5 pťo 0 protj 0 zdrŽel se

Projednďa návr'hu Dodatku č.3 k SoD ' PD
základní školy Klecan'v'

schYalL}je znění Dodatku č.j a ukládá inr'estičnimu technjkovj zajištěnípodpisu dodatku a

zveiejnění na pťofi]u zadavatc]c

Hlasování: 5 pfo o pIoti 0 zdržc\ sc

sch\'áli]a Znění a podpis dodatku č.1 o rozšíŤeníprostor místÍoslč.3 v blldově č'p'977 s p.

Frarrtiškem ČernohotLsem' by|em Pelštejnská 287, 180 00 Plaha 8.

ll1asováni: 5 plo _ 0 proti .' 0 zdrŽe] se

schválila zíěnía podpis nájemní smlollvy č.027/2019 s p. Penzen'vkem Mukhy1o. se sídlem

Kube]íková 1217/7. 130 00 Praha 3. IČó1491 81 ] rra neb).tový prostor kó.je č.1o v budovč

č'p'944'

Hlasování; 5 pro 0 prot1 0 zdrŽel se

schválila znění a podpis nájemní smlouvy č'028/2019 s p. býem
na ncb}.tový prostor místnost č.17 r' budově č'p'977'

a IČakce Revjtalizace a zvýšeníkapacity

'7.

9.

Hlasor'ání: 5 pr'o 0 0 zdrŽel se

schválila ukončenínájen]ní snlou\T č.018/20]5 s firmou AVAPS s.r.o.. lJ obalovny 488,

250 67 Klecany k 3l.10.2019.
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