
Usnesení č.23 l20l9
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 24. června 20l9 od 16:00

Přítomni dle prezenční lísliny: Ing- Jiří Bendl, lt4gr. Roman Binder' lvo Kurhajec Bc' Daniel
Dr'ořák' Mgr' Pavel Kotrba
Hosté: T'uhoš ]ežek

Přogťam zasedáníi
1' Scl'tválení pr'ogramu zascdáni Rady mčsta Klccany
2' obecní bÍy - počet a umístění
3' Žádoslo tloplacení
4' Souh]as s pořádáním závodu
5' Dodalek a' o o qpů]cce lš u VS Klec.rny
6' Snrlouva o u]ožcní dokumentu včetně každo1'oční skarlace
7' Nájelnní s]n]ouva č' 020/2019 J&K Delivery service s.r'o.

8' Nájemní sn ouva č' 016/2019' smlour'a o \ypořádání
9' Ternín zahájení III. zadávaoího řízení podlimitní vZ na stavební práce Rychta
10. ŽádosÍi o plonájem nebytového prostoru

11' Žádost o d}ouhodobý pronájem pozemku par'č. 455/16

Rada města Klecanyi
1. Sc1rválila program zasedání.

H]asoviíní: 5 plo 0 proti 0 z&Žel se

2. Projednala oricntačtí piedpokládané investičlÍ t]áklady a moŽnosti iešeÍí a umístění
obecních b}tu v Do1ních Kasámách. Ukládá investičníni tecbnikovi zajištění stavebně

technického průzktu]'lu paspoftizace u lrybraných budov v majetku rĎěsta. vedení mésta

seznámí se záměren stavební komisí na nejbliŽšímjednání'
lllasování: 5 pro' 0 proti - 0 zdržel se

3. Rada města sch\'aluje na\'Ýšcní dotacc Mgr. Kláře Adamovó o 1.546 Kč a podpis Dodatku č'

1ke smlouvě o poskýnutí veřejné 1inanční podpory č. 1712019 uzavřer'rý n'rezi

posk}.tovatelem Městem Klecany a příjemcem Mgr. KlráŤa Adamová zdůvodu navýšení
finančních výdajů na občerstvení a doprovodný program na akci ..oslav;- konce 2. Sv. války
r' Klec.rnech .

H]asoviiní: 5 plo 0 proti 0 zfužel se
4. Projednala podmínk)' akce Race Canp pořádání závodrL motolových lodi dne 14' 9.2019.

Poiadatelemje Racecamp a Český svaz vodního motolismu.
5. Schválila znění a podpis dodatku č. 6 ke smlou\'ě o výpůičce se ZŠ a MŠ KJecan1.

Předmětem výpťÚčkyjsou 2 ks dětské kuchyňky a pískovištč.

Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdržel se
6. Schválila znční a podpis smlouvy o uloŽení dokumentů včetně každoloční skafiace s fim]ou

REIsswoLF likvidace dokun'rentu a dat, s.I'o', ]Č 250q7008, se sldlcn U Dýhámy ] 162,

278 01 Kralupy nad Vltavou.
Hlasování:5 pro-0proti 0 zdržel se



7. Schváila znění a podpis nájemní smlouvy na parkování nákiadního vozidla s finnou J&K
Delively ser\'ice s.r'o'' IČ 04904184, se sídlem Chmelďská 900/1. 158 00 Pralra 5.

Hlaso\ání:5 plo 0 proti 0 zdržel se
8. Schr'álila znění a podpis nájemní smlouvy č. 016/2019 a sn1ouvy o qpořádání áodnocení

majetku s finnou }.]fecto Prague s'r'o'. lČ 241Ó]228. JjŽni 7q_'j. ]50 65 Líbeznice.
zastoupenou Jaíos]avou Lamlovou na část Eso přístřešku 91 a část pozenku par.č' '163/7.
Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdržel se

9. Plojednala moŽné tenníny zúájení IIl' zadávacího řízení akce .'Rekonshukce a piístavba

objektu Rychty č' p.'74 a 48'7 ve městě Klecany lll" a ukládá investičnímu technikovi
přípral.rr zadávací dokumenlace III. s temínem oznámení o Zahájení zadávacího řízení
v 08/2019.

Hlasování:5 pro 0 proti 0 zdržel se
l0. Projednala žádosti o pronájem neb}tového prostoru náměstí V'B.Třebízského č'p. 54'

Vzhledem k podobnému využití vyhlásí vedení města obálkovou metodu pro vybrané

uchazeče'
11. Projednala žádost firmy Pivovar Nod KolČa\kou a's'. lČ 02q 6]46q. se sídlem Nad

Kolčavkou 907/8. Praha 8 o dlouhodob;í' pronájen pozemtu par. č. 455/16 v areálu Dolní
Kasríma. Žadatel bude přizván na příští Zascdání €d.v města.

MěsÍo Klecanv
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