Usnesení č. 18 /2019
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 20' května 2019 od 1ó:00

Přítonni dle prezenčnílistiny: Ing' Jiři Bend1' Mgr' Roman Bjnder' N4gl' Pavc] Kotl'ba, lvo
Kurhajec' Bc. Daniel Dvoirík
||n'lc: lnÉ.\l'ťhxl R.'.rUť,/5kv',/Lllal]. KLld iako\]. lrl:' \le.šrar le\
Program zasedání:
1
' Schvá1eni progran'ru Zasedání Rad) i1ěsta Klecany
]' B rcloucr \Ó\llc h_cl_crn pr.,'z(a \lbel r nr Čo\
3' opla\a kanalj7acc r'u]. I)o Klecánek
.l' Iffenziiikace Čov Dodatek č.1
5' Náj emni sn]]ouva č. 01 0,/2 01 9' srrr louva 9 1'1'pořád áni
6. Nabídkoq ]ist strážní s]uŽba
7. ZŠaMŠKlecany blanný clcn
8 S.'r_hIas s lo ranr n okcť iclbo\._lll
Q Žado.t o r)nenu pod dho\š kl)l'n)
10' v]ajka měSta K]ecan'Y'
l ] ' Tcmín zasedání Zastupite]stva ]něsta K]ccan'Y
12. Žádost spol. Globď Recycling a.s.
13' Žádost o vyuŽití přístupo\'é cest]'
Rada města Klecan}i
1- sch\,álila progrun zasec]ání.
Hlasování:5 pr'o 0 pÍoti 0 zdržel se
2' Bcre na vědomí Žádost společno\tj ť'EZ Di'tribuce, l's'. IČ: 247 2q 0_]5' rnístern podnikání
Děčh' Děčin lV-Podmok1-v' Tep]icka 87_l 8 PsŮ 405 02 zastoupené společnostíspo1. K'
Uhlíř s.r'o.. iČ: '17539399, místem poďlikání ZáluŽská 1]8. ZáIuŽi' 250 88 Čelíkolrcc
uzavření budoucí sn]iouvy o Zřízení věcného břemene sluŽebnosti inženýrských sítí
v přc]ožcní zcmniho kabe]u do nadzemního l'etlení v dÓlcc tťasy coa' 60 bn do
spočívající
pozemků č' palc. 262./1 a 83l. k.ú Klecany.
Schva]uje zněr]í a podpis budoucí smlou\T o zřízení věcného břemene sluŽebnosti
inženýrských sití spočívajícív pie]oženízemniho kabclu do nadzemního vedení v délce
tras}' cca' óo bm do pozenkťr č. parc' 262ll a 831. k.ú Kleciury se spoleČnos ČFZ
Distribuce, a's'' IČ: 2'17 29 035' místem podnikání Děčin. DěčínIv-Podmokly, Tep1ická
874/8. PsČ 405 02 zastoupené s|o]eann\tr K. UhlÍr s.r'o'. IČ: 475jq]q9. místem podnikání
7'áltlžská II8. ZáIttži' 250 88 Čelákovicc'
Uk1ádá vedoucí oddě]ení správy majetku piipravit sm1oul'u k podpisu, tcrmín 2,1-5.20l9.

3.

Hlasování:5

pro 0 proti

0 zdržel se

vědomí infonnaci starosty o potřebě opravy kanalizace v ul' Do K]ccálck a nabídku
společnosti PN-Stavební spolcčnost s'r'o', IČ: 2849ó93l. l11ístenl podnikání Klccany. Na
hťadišti22;l na opravu kanalizace v ul. Do Klecánek Za cenu 1 849 593,22 Kč bez DPH'
Bere

r'ra

Schvaluje provedení oprav'v kanalizace v ul. Do Klecánek a znění a poclpis 511|ou1'y o dílo
Da opra\'u kana1izace vu]. Do Klecánek se společnostíPN-Stavební spolccnnst s'r'o'. IČ:
2849693 ]. míslem podnikání Kleca )', Na hradišti 224 Za cenlL 1 8'19 59j.22 Kč bcz I)PH'

Ukládá vedoucírrrLr oddělcní správy majetku pijpravit smlouÝu k podpisu do 2'l.5'2019'
l l]asová]'ií| 5 pro 0 proti 0 zdržel se
Bere na včdomíin1brmaci starosl'v o potřebě uzavŤení dodatku č' 1 ke smlouvč o dílo na
stavbu IntenziÍjkacc ČoV Klecan1'' z důvodu potřeby posLu.tu tem'rínůvlivem prod]oužené
doby výběrového iízeníía doclavate1e stavby se spolcčoostíoHL ŽS. a.s., IČ 463 42'196.
místem podrljkání Burešova 938/] 7. 602 00 Brno. Vcveří'
Schva]uic znčnía podpis Dodatku č.1 ke smlou\'ě o dílo na stavbu lntcnzifikace ČoV
Klecanv se společnosti otll, Žs. a.s.. IČ: ]o] 42 70Ó. mislem podnikaní Burešova 938'r17_
ó02 00 Rmo- Veveří
Ukládá vedoucín'ru oddčlenísprávy ílajetku a invostic připravit dodatek k podpisu'
H]asor'ání: 5 pro o proti 0 Zdržel se
5. Schválila znění a podpis nájemni snlour'y č' 010/2019 s Pavlern Šrotýiem,Buko]ská 77619'
181 00 Praha /. IČ 87523183 na neb\.tové plostoly v areá]u Dolní Kasárna a sm1oun] o
v1'pořádání zlrodnoccní najetkrL pronajÍrrrateIe nájemcem'
Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdržel se
6. Ncschválila nabídku na stráŽní službu od Íirm1' Scndrei seculitY s.I'o.. lČ 2671582l'
l,ornecká 818. 190 16 Praha 9 do areiíu Dolní Kasáma.
'7.
vzala na vědomí oznáncní řealjtelky ZŠr MŠKlcceny o poiádánÍ branncho dne 7.6.2019
na ť]Zemíměsta Klecauly.
Souh]así s poiádáním branného a s pomocí měslské policic a tecbnických sluŽeb.
Hlasování:5 pro_0 pťoti 0 zdťelse
8. Schválila žádost spolku Humbuk s přístupem na pozemkv města a konání akce v okolí jczu
v Klecánkách
masakr 2019'' ve dnech 25. _ 26' května 2019'
''K1ecanský
Hlasovárrí: 5 pro 0 proti 0 zdržel se
9. Souhlasí s Ú11ě11ou podlaho\'é kr}'ti.y v Mjemním býě č' ó03 v areálll Do]ní Kasma'
l'llasová]lí:5 p.o 0pioti-0 zdrŽel sc
10. Scht,á1i1a revokaci vlájky města Klecany dle nár'rhrr p' PhDr' Zdeňka Kubíka heraldika a
vexi1ologa 1'. Á1erion s.r-o., Ca1oupkova 1, 612 00 Brno a předá zas1upitelstvu města.
lllasování: 5 pro 0 ploti 0 Zdíželse
i l ' Schvaluj e ternrín zascd.iní Zastupitelstva města Klecany na 6' června 2019.
Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdrŽel se
12' Vzala na vědomí žádost společnosli G}obal Recycting as.. Ič 24612394- Doudlebská
i046/8' 140 00 Praha 4 o ponechání stávající \,ýše nájmu a o moŽnosti u1nístěníIINIMo
buňky plo nočnístíážné.
Schválila ponechání ná|mu l'e r1iši 37.750.- Kč bez DPII a unrístění I]NIMO bur'itv na
prorrajati pozemcl \ drcalu Dolnt Ra<dnld.
Hlasování:5 pro 0 proti 0 zdrŽel se
13' vzala na vědomí žádost společnosti MZP Consultirrg s.l'o., IČ 037268801, se sídlem
Nebužely 14l,277 34 Nebuželv o moŽnosti \TuŽití cesty par'ě. 677 \'k'íl' Kleca.ny
k přístupu na pozemky r' k'ú. Zdiby.
\escl.r álila ;ado.t společntrsti M7P Cnr'r_lr]rrg s'r'o''
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