
Usnesení č.'16 12019

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 29. dubna 2019 otl 1ó:00
Přítomni d]e plezenční listiny: 1}c. I)anie1Dvořák. Ing. Jiří Bendl. Mgr. Roman Binder. Mgr' Prrvel
Kotrba. Ivo Kurhajec

Hosté: hg' Rathouzský, Milan Baiel

Program zasedáni:
i. sch\'álení plogramu zasedání Rady nrěsta Klecany
2. výběr varianty studie úpr'al'a komunikací \' Boleslavce
3. Stavebr'rí úpra\'y, znčna v uŽívání stavby čp' 968 Klecany na Detní stacionlÍ a dětskou

skupinu
4' Žádost o da.r _ Linka bczpečí' z.s
5' Žádost o dotaci _ Spolck spoťt'lactive
6' Nájenrni smlour'a č' 012/2019
7' Smlouva o nájmu neb)'tových piostol č' 013/20l9
8' Smlouva o nájmu nebytor'Ých prostor č' 014/2019
9' Smlouva o nájmu neb),to\'ých prostor č' 0l512019
10. Uko]']čeni nájenlrlí snrlouv)'' č. 003/2018
11. Revokace bodu č. 5 z usnesení RM č. 11/2019

12' Revokace bodu č.6 z usnescni RM č. 11/2019

13' Návlh k projednání smčta pozenrků
1,l' Dvcřc do MŠ KLecan-v

15' Intenzifil(ace Čov _ tsOZP" konzlltačtrí čimost
]6' Tensa v mateřskó škole

Rada města Klecany:
l. schváli]a program Zasedá!í'

Hlasor'ání:5 pro_0 proti 0 zdrŽc] sc
2' Bere na r'ědonrí

- v.Lriantu 0 stlLdie úpravy obytné zriny v Bolesla\'ce 706/2018 q-placovanou íng. lvou
R',rhe',rurr. rri.tem podni\Jri \a Šun'arČ l_l0. liebolo\
- variantu ] studie úplavJ- obytné Zóny v Boleslavce z0212019 r'ypracovanou ing. Ivou
Rnlheo\oll. n|.Ic|,' poClnikxn. \r š.un:rri 40. lrebot''t
- \'aliantu 2 studie ťlplalJ ob'\'tné Zóny v Boleslavce z0212019 v'vpr'acovanou ing. Ivou
Ro||.co\oL. -n'5len ]]ndnrkít. \.l š.urraré ].]0. lrcb.r,''
- doporučení komise výs|avby
- veřejné projednání s občany dne 15'10'2018
- l'cřciné plojednání s občany dnc ] 5'4.20l9
Schva1uje pokračování v projcktovýcl] p]'acícl'} úpraw doplavního iešení lokality Boleslavka
dle variant!'0 studie úpravy ob}'tnó zóny V Boleslavce Z0612018 Vypracované ing' Il'ou
Rnl lco\nu. rŤl.lťlll |\Ód1il' lll \a srl n|r\c l4ll' l'ebolo\'
Ukládá vedoucímu ocldč]cní spťáv"v maietku a investic Zd1ájit práce na pokračování
v projekčních pracích a výkupech potiebnýclr pozemkťL'
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Hlasováníl '1pro 1 Pťoti (Kotrba) 0 zdrŽe] se

3. Projedrra1a návrh Zadár'ací dokluneLllale kVZMR llc s1uzb5 PD a 1Č akce ''Stavebni
úpíavy. zněna \' užívání stavb]' čp. 968 Klecan,v na Denní stacionái a dělskou skupinu"'
Schr'aluje ZD k VZMR na služby ]'DaTČakt<'slc\ťbn]upm\).ZménavuŽívánístavby
čp' 968 Klecany na Dcnní stacionář a dětskou skupinu v navlŽenén a ukládá jn\'cstičnímu

technikovi zaiištěni zveŤcjnění výzvy k podání nabídky na plofilu zadavatcle a přímého
os1o\'ení 5-tj doda\'atelů'
Hlasování:5 pr'o 0 ploti 0 zdrže] se

4' Schválila poskytnutí darll Lince bezpečí. z's' r'e výši 1.000,- Kč a podpis dar'ovací smlouvY'
Hlasovaní: 5 pro - 0 ploti 0 ZdrŽe1 se

5. Schvá]i1a posk}tnuti dotace spolku spor14activc na zajištění organizace 'l. ročníku
běžeckého zár'odu Kros Zdíb'v K1ecan-v ve výši 15.000.- Kč a podpis smlouvy o

poskyÍlutí veiejné linanční podpory' Dotace bude v'Y'p1acena Z |ondu kultury'. spol'llL a
vo]nóho času'
souh]así s kátkodobýn \'yuŽitim městsk'Y:ch pozenků plo ťrčcly poŤádáni závodu.

Hlaso\ání:5 pťo 0 pr'oti 0 zdržel se

6' Sch\'álilrr podpis a 7nčni náiemni snllou\''v č' 012/2019 s vlichalcm Pjckcm a.s.. IČ 0o554q8''.

sc sídLem Na Ho]bě 'l88' 788 3] Hanušovice na neb'vtový prostol v budor'ě č'p' 946 C'
Hiasování:4 pro 1 proti (Kotlba) 0 zdržel se

7' Schválila podpis a znění sn ouv-v o nájmu nebyto\'ých prostor č' 013/2019 se Spo]ečností

Sencltci Securit1'Guar'd spo1. s .o'. lČ 2671582l, se sídlem ],omecká 818, Újezd nad Les).
190 ] 6 Praha 9 na neb}toÚ prostor ESo přístřešek 88'

H]asovárli: 5 pro 0 pr'oti 0 zdlže) sc

8. Schválila poclpis a Znění smlouv1' o nájnlu lcb'tových prostor č. 01:l/2019 s N4alkem

Kotčerr-t.. IČ 7381 ]556, se sidlem Do Klecánek 19. 250 6'] Kleoany na neb)tový prostol

v budor'ě č'p. 94,l-

Illasovárrí: 5 pro 0 proti- 0 zdržel se

9' Schválila podpis a znění smlour''_v o nájmu neb}'tových ptostor č. 015/2019 se spolcčností

Základy staveb s.I'o.' ]Č 02681978. se sidlenr Na Parcclách 89, 250 ó5 Bořanovice na

zpevněnou plochu u č'p' 9ó2'

H]asování: 5 pro_0 ploti 0 Zdržc] sc

l o' Vzala na věclomí Žádost společnosti Wooden Perudex s.I'o. o ukončeni rrájernní smlou!'-r' č'

003/2018 uzavřené dne 15'2.20]9 na nebyto\'ý prostol Eso přístřešek 88 v areálu Dolni
Kasáría.
Schvalr1je ukončerrí náienlní smlouvy č. 003/2018 ke dni 30.4'2019.

Hlasování:5 pro 0 proti 0 7držel se

1 1. Revokuje bod č. 5 z usncscni č' 1 l.t2019 ze dne 25'].20]9'
Hlasor'ání: 5 pro 0 proti 0 zdržel se

12. Revokuje bod č. 6 z usnescní č' l l/2019 Ze dne 25'3'2019'

Hlasování:5 pro_0 proti 0 zdrže1sc

13. Projednala možnost směn} pozemků par'č' 314/3'1 Za část pozenku par'č' 697/10 vk'ú.
KJccany.

1,1. Projedna]a poptávku na vsllLpní dveie do mateřské škol; a ukládá vedoucímu oddělení

správy majetku a investic poptat nabídk)'-

15. Bcre na vědoní infoťmaci staŤosty o potřcbě zajištění činnosti kooldinátora BOZP v ún,lci

sta\.by Intenzit'ikace ČoV. in1brnraci stalost'v o potřebě Zajištění kon7.ultační činnosti



v rámci stavby lntenzifikace ČoV, Íabídku společnosti INGARA s'r.o. lČ| 065 53 044'
místem podnikání Veverkova 12l8/l3' 500 02 Hradec Králové rra zajjštěl]í činnostj
koordinátora BoZP v rámci stavby Intenzifikace ČoV 'a ".nu 

11 9o0,' Kč bez DPH za
měsíc čjnnosti.
Schvalujc znění a podpis smlouvy na Zajjštční činnosti kooldinátora BoZP v rámci stavby
Intenzifikace ČoV se společností INGARA s'I'o 1Č: 0o5 5] 044, Lnístem podnikáíí
Veverkova 1218/]3. 500 02 Hradec Kťálové za cenu 11900.- Kč bez DPH za měsíc
činnosti'
Ukládá vedoucímu oddělení správy majetku a investic připlavit sn1orrvy k podpisu, tennín
6.5.2019.
Hlasováni: 5 pro'0 proti 0 zdrže] se

l6. vza1a na vědomí nubost opra\'y terasy v MateŤské škole K]ecany'
Ukládá p- Kudláčkové kontaktovat Ing' Arch. Balleka firma ASLB spol' s..o. k návlhu
Ťešellí.

ll1asováni: 5 pro _ 0 proti - 0 zdrže] se

Jvo

2<_
Bc. Daniel Dvořák

starostam1

Město Klecany
IČo 00240290

DoKecrnel':25067KemY
tpl 28r8q0064


