Usnesení č. 44 12019
ze zasedání Rady města K|ecany, kteřé se konalo dne 16. prosince 2019 od l ó:00
Piíton]ni d1e prezenčnílistiny: Ing' Jiří Bendl, Ivo Kurhajec. NÍgr. Roman Bindel
omluven: Bc. Daniel Dvořák, \,Igr' Par'el Kotrůa
Hosté: Procházková Barbora' Šrrácha] Jiří. Kučeror'á Lenka' Ježck LuboŠ. Rathouzský Míchal,
Ilo\orko\! llcda' Čerrr:rk Vrt

Program zasedání:

1.
2.

].

4.
5.

6

7.
8.
9.

Schválení plogranu zasedání Rady města Klecany
Záněť pťodeje pozernku

Plán inventur 20] 9
Sn]ouva o \í'půjčcečásti pozemkrL palc. č' 62613. o výměře 302 m2
Ukončení smlorrvy o poskytování sluŽeb
Daror'ací smlour'a
Zájem o proná.jem pozemku v Dolnich Kasámách
Žádost o pronájem nebytovýci1 prostor v Dolních Kasámách
lnformace nebytové pťostory v č-p. 54

Rada města Klecany;

1.

2.

3.
4.

5.

Schválila program Zasedání.
Hlaso\'ání: 3 plo 0 proti 0 zdrŽel se
l]ere na vědomí záměr prodeje pozem.ku !e vlaslnictví města p.č' 626/72 (o výměře 2 m'?).
ktery vzniká oddělením od pozemku p'č' 626/28. r'še v k'ú' K]ecany' z důvodu narovnríní
Vlastnický'clr vztahů a ukládá staťostovi něsta předložit záměr prodeje zastťpitelst\'u města.
Hlasování| 3 pro 0 proti 0 zdrŽel se
Schvďuje plria inventur na r' 2019'
Hlasování: 3 pro 0 proti 0 zdržel se
Projedna1a návr1r Smlouvy o qipťtjčcečásti pozemku parc.č' 626/3 vk'ú. Klecany na
umistění Zařízení staveniště během výstavby akce ,,Rekonslrukce a přísta\'ba objektu Rycht)'
č. p' 74 a'l87 ve měslě Klecan!'III"' schva1uje uzavření Smlouvy o výpLrjcce r navrzenem
znění se společností Ekologické a irťenýrskéstavby, spo]' s r.o', zkratka EKIS, spo]. s I'o..
IČ: 186 26 08'1. Náchodská 2'12l. l93 00 Praha 9, a ukládá irlvcstičnirnu technjko\'i
zajištění podpisu smlou\T
Hlasování| 3 plo 0 pr'oti 0 zdrŽel se
vzala na vědomí ukončení Smlou\,T o posk}.tování služeb v oblasti nak1ádání s odpady se
společnostíFC]C Česká republikl, s't'o', lČ 4580q7l2, sc sidlem Dáblická 791/89' ]82 0o
Praha 8.

Schýáiila ukončeníSmlouvy o posk)1ovárlí s1užeb \'oblasti nak]ádání s odpady k 3l 'j'2020
a ukládá Ing' Rathouzskérrru připravit výběrové řízeni na posk1tování sluŽeb v ob]asti
naliládání s odpady'
Hlasování: 3 pro 0 proti 0 zdržel se
6. Schválila podpis a Zlění darovací smlotl\) n.l autonlobil sko(la Fe]icic SPZ ]SI 23 47 s p250 67 Klecany'
Hlasování| 3
0
0 Zdržel se
,J.
Vzala na vědomí inlbrmaci ocl p' Bc. Barbor,v ProcházJ<ové' Zdiby o záměru vybudoviání
soukromé školy na pozemku města Klecany v areálu Do]ni Kasáma'
Vzala na leJumi Žád,lst p' Jiriho stťáchala. zástu1]ce fitm"v Living so]ulion a.s.. IC
2'1L33248. se sidlem Klincntská 1216i46' 110 00 Praha 1 na přístřešek a po7r:mek o
velikosti cca 5O rr2.
9. Vza]a na včdon'ríjnformace od p' Hedy Hovorkové a Ing' víta Čcrnáka o píojektové
dokunentaci na stavební úpravy a postup plací v pronajalých nebýových pr'ostor'ech v č.p.
54 v k'ú. K1ecan1.'

,/
1vIěsto

Klecanv

]Čo.)0240290'

DoKeal!.r

f.r

i

25067Kecant,
^!.r oan n6r

