
Usnesení č.25 /2019

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. července 2019 od 16:00

Příton1ni dle prezenční listir'ry: Ing. Jiří Bendl' Mgr' Roman Binder' lr'o Kur'hajec Bc. Daniel
Dvořák
omluveú| N4gť. Pavel Kotrba
Hosté: MichalČenlý, L,uboš Ježck, Jiří F'c\a, Kristýna F1ašková.'Ionláš Moudr1'. Dusan Šebek

Program zasedání:
1 - schválení programlL Zasediíní Rady města Klecan'v
2. Provizorní kiurcelář inr'estio
3. obecní byty - počet a umíslění
4. Sm]ouÝa o dílo
5' Žádost o růrazení dopravy
6- Nájemní smlorLva - oK Třanspolt s.r'o'

7. Výběl dodavatele na nu]tifunkční tlakovou páner'

8. Povodňor1i plán

9. Žádost o pořádání akce I{ace Carrlp

10. Žádost o dlouhodobý pronájem

Rada města Klecany:
1- Schválila progranr zasedání.

Hlasování:4 pro 0 protí 0 ZdrŽel se

2. Yz.a1a na vědomí lozsah piedpokládaných su\'ebních úpmv bývalé šatny a sociálního
zďízení technických s]užeb u stodoly čp' 55 na kancelářské proslo|'. odhad ceny stavebnícl'I

úprav a projedrrala další možná řeŠení umíslění proYizorní kanceliiie i estic'

Soul' así s provedením stavebních úprav piístavku čp. 55 '

Hlasoviíní:4 pro 0 protj 0 zdržel se
3' Projednďa orientační předpokládané investiční niíklady a možnosti iešení a unístění

obecních b1tů' rozl'rodla o umístění obecních bytťl v domě čp' 960 o piedpokládaném počtu

min' 7 bÍových jcdnotck a ukládá investíčními technikovi zajištění příprav.v zadávací1'lo

řízení r'eiejné zakázky na služby projektová a inŽenýrská činnost.
l llasování: 4 pro - 0 proti _ 0 zdržel se

4' Schválila znění a podpis smlorrvy o dílo s finnou NoANo group s'r.o.,Ic 27] 74a21, se

sídiem Hlavní 88, Větrušice, 250 67 Klecany na výměnu 6 ks okenních sestav v budově č.p'
970 za cenu i04.0'{1.- Kč bez DPH.
H1asování: 4 pro 0 protj 0 zdrŽel se

5' vza]a na vědomí žádost Mgr. J.rroslav1 BareŠo\e reditelk) ZŠ a MŠ Klecany o uhrazení

dopravy na p1avecký výcvik žaků 4. tříd do Lipna nad Vltavou ve výši 30.000.- Kč. Požádá
p. reditellu o dop nai. rnlh -nac .

6. Schválila znění a podpis ná.jemní smlouvy s firmou oK Tlanspor1 s'I.o', IČ 28l85]]l' se

sídlem U Mlejítu 12'6.2'50 66 Zdiby na pronáiem kóje č. 10 v budově č.p. 94,1 v areálu

Dolní Kasárna'



H]asoviíní| 4pro 0 proti_0 Zdržel se
7. vza]a Ía vědomí doš]é Íabídky na multifunkční tlakovou pánev do jíde]ny základní školy'

jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku spol' Gama Holding Praha a.s.' |Č 2646725L]-

Budějovická 220' 252 42 Jesenice za cenu 1'967.619'90 Kč bez DPH'
Hlasování| 4 plo 0 ploti 0 z&žel se

8' vzďa na vědomí altualizaci povodňového plántr. komplexní revizi provedenou p' J'
Habermannem a pŤedá kjednání povodňové komisi' včetně velitelům hasičů a městské
policie.

9. Vzala na vědomí žádost Českého svazu vodního motorismu s pořádáním závodů
motolových lodí okolo Roztockého ostrova.

Schválila konání akce od 1j'9. do 15'9.2019 do 12 hodin. Závody včetně tréninků pouze

v sobotu 14.9.2019 od 10 do l5 hodin.
Hlasování: 4 pro 0 proti 0 zdržel se

10' Vzala na r'ědomí infomace slatutarniho řer:litele p. Šebka Pivovaru Nad Kolčavkou a.s. se

záměrem o d]ouhodobý pronájem pozemku par. č- 455/16 v areálu Dolní Kasáma.
Požádala o doplnění konkÍétních infotmací' zejména půdorysu a qýška budovy a další
inÍbrmace.
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