Usnesení č.28 l20"l9
ze zasedání

Rady města Klecany' které se konalo dne 6. srpna 2019 od t 6:00

Přítonmi d]e prezenční lisliny: Ing. Jiří Bendl. ]vo Kurhajec Mgr' Pavel Kotrba. I]c' Daniel Dvořák,
Mgr' Roman Bindeť
Hosté: Luboš Ježek, Ing' Michal Ratl'rouzský

Přogřam zasedání:
1 ' Schválení plogramu zasedání Rad"v města K1ecany
2. Stavební úpravy' Změna v uží!ánísta\'by čp.968
3' PodáÍi žádosti o dotaci na pořízení strategick]í'ch dokunentů města
4' Žádost o v'auŽití plochy v areálu Do]ní Kasiirna
5' Žádost o povolcní konání společenskéakce
ó. stížnostna v7nikající autoopn\'nu
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
8. Žádost MŠa ZŠKlecany o uhrazcní dopra\'y na plavecký !ýcvik Žáků
9. Termin a program zasedá]í zastu|ite]stva rněsta

1.

2.

Rada města Klecany:
SchváliJa program zasedáni'

Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdiže1 se
vzala na vědomí inlormace o možnostech financovár'rí akcc "Staveblí l!p]'c\]) Zlnéna v
užíváíísta\'by čp'968 ''C"na Denní stacioniiř/Dětskou skupjnu ve městě K1ecan'v''
z předpokládanýclr dotačííchtitlllů IRoP l rrámci plánovanýcb výzev lRoP 2020 výzýa
č'96 socíáníinliastruktura II- _ integrovaíé proiekty ITT a vÝzva č' 103 lnřast.rrklrťa plo
předškolní vzdělávání II. - integro\'ané projekt}'ITI
Proiedoala cenové nabídky společností TNTConsulting. s. I' o', LK Advisor1', s.r'o. a
grantEx s...o.
Rozhodla o uzavření smlu\Ťího vztahu na administraci dotace se společností gr.u1tEx s.I.o.,
a ukládá jnvestičnímutechnikovi a zajištčnínávrhu Přjkaa]í smlou\T. resp' Sm]ouvy o dílo
a předloŽení ke schvá1ení v Édě města.
5ťh\alJje slo7eni plojekto\ ého ljru:
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3.

Starosta DarrielDvořlrk
Mistostarosta Ivo Kurhaiec
Za Denní stacionář p' Sobotka
Za MŠ_ p. ředitelka Barešová. resp. p. Nčmečková
Za Dětskorr skupinu - p. Tomášová. Iesp. p. Hausnerová
Za DPs.Denní stacionái záslupce famí charity Neratovice
Zásfupce adnlinistlátola dotace
Koordinace plojeklového tý'mu - p. Ježek
Hlasování| 5 p.o 0 proti 0 zdrŽel se
BeIe na včdomi infoonaci star'ost)' o potřebě poříZení strategických dokumentů města,

piedkládání žádostí o podporu v rámci operačního p.ogramu Zaměstnanost
r'1hlášenou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a nabídku zpracování Žádosti o

výzvu

k

l

podporu

,.Klecany stlategické dokument)'pro říZcní olěsta" společnosli INp

ser_vis s'r.o'

956 fuegrovo nám' 138 767 01 Kroměříž za cenu J0 0o0'- Kč bez DPH.
schva]uje podání žádosti o podporLr .'K]ecany - strategické dokun'ienty plo iízeníměsta" v

IČ: 283

1'1

rámci operačníhoprogramu Zaměstnanost vc !ýši 95% z celkových Způsobi]ých výdajů
3 841 950 Kč a objcdnáni zplacování Žádosti o podpoirr .'Klecany - strategické clokurnenty
p|o řízení města" společnosti INp sen'is s'r'o' iČ: 28] 14q56 Riegrolo nam. 1]8 767 01
K-roméhzld cenu _'U 000.- KČ bel DPH
I]k]ádá vedoucímu oddě1ení správ'v majetku a investic Vyslavil objednávku, termín 8.8'2019
Hlaso\'iíní:5prc 0 proti 0zdťe1se
4. Vza]a na l'ědomí žádost p' Matějkové Jitky z Piíbrami o dlouhodobé v'Yužitíurčjtéčásti
plochy v areálu Dolni Kasárna pro vybudovrání přirodního a zábavnélro parku
s občelstlenírn' vláčkern, tar]očni coultry muzikou a z\'íření Í'aunou'
Neschvaluje tento záměr'
Illasováni: 5 pro _ 0 proti - 0 zdrŽel 5e
). Schvaluje konání kulturně - společenské akce,.FFK 2019" dne 3i'8.2019' poiadatelen je
JSDH Kiecan;' r'c spolupráci s 'IJ Sokol Klecany' lnfomace o koniíníbude zreřtjnenc na

6.
7.

8.

9.

úiednídesce d1e oZV č' 2/2017'
Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdťel se
vzala na vědomí stíŽnost na neustá1ý hluk z pozemku par. č' 338 vk.ú' Klecany. Rada
města Klecany pro\'ede rnístní šctření.
schválila Znění a podpis dodalku č. 1 ke smlouvě o dílo se společnostíPN-Stavební spol'
s'r.o., IČ 28496931. CZ2849693l, se sídlemNa Hradišti 224.250 67 KlecanyH1asová'tíl 5 pro 0 proti 0 zdrŽel se
Schválj]a Žádost Mgr. Jaroslavy Barešové ředitelky ZŠa MŠKlecany o uhrazení dopravy na
plavecký Úcvik žáků'1. tiíd do Lipna nad \rltavou ve vj'ši 30.000,- Kč.
Hlasování| 3 plo 2 proti (Bendl' Binder) - 0 zdrŽel se
schva]uje temín a progÍan zasedání Zastupite]stva města K]ecany na 15' srprra 2019.
Hlasoviiní| 5 pro 0 ploti 0 zdrŽel se
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