Usnesení č. 38 l20I9
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne

l1. listopadu 2019 od 16:00

Piítomni dle prczenčnílistiny: Ing' Jiří Bend], I\o Kurhajec, Bc' Daniel Dvoiák. Mgr. Pave1 Kotrba
Omluvenr Mgr. Roman Binder
|]',.11 |n3'

ft31|66z.'1' lrg. lnnls čern(

Program zasedání:

'

Schváleni programu Zasedání Rady města K]ecan'v
2' Budoucí věcné břemeno vodovod
3' Revize podtlakové kanalizace v Klecánkácb
4' Darovací srnlouva
5' Nájcnní sm]ouva č' 033/2019
6' Doporučeníkomise školské. dětí. mládeže volného času a spoíu
7' Zápis z.jednárrí sociální konise č' 3/2019
8. Nájemní sr'nlouva č' 032/2019
9. Žádost o výměnu plynového kotle
10' Temín a ploglam zastupite]stva nlěsta
1

Rada městá Klccanyi

1.

2-

3'

Schvá]ila program Zasediíní.
Hlasování: 4 pro - 0 prori -- 0 zdržel se

SchÝalrÚe u1ožení r'odor'odní piípojky rra pozemty č' parc' 366,/5, a parc' č.654/2, \'

úZ'

Klecany a znění a podpis smlouvy' o smlottvě budoucí o zŤizcni věcného břemene
s]užcbnosti inžerýrských sítína pozencích č. parc' 36ó/5, a palc. č. 654/2, v kat. úz'
Klecany za účelemuloženívodovodní piípojky k rodimému domu s
Husinec.
Ukládá vedoucímu odděleoí sprár'y majetkrr a investic připravit s1't'llou\u k podpjsu, termín:
do 31.11.2019.
Hlasování: 4 pro - 0 proti - 0 zdrŽel se
Schva]uje objednání revize podtlakor'é kanalizace v Klccálkách u spo1ečr'rost
PRoVoTECH s'r.o., IČ: 287 22 728' nístem podÚikání Jateční1880/63. ÚstÍ nl.l Labem za
cenrr 82 640_- Kč bez DPH.
Ukládá vedoucímu oddčlcníspráv-v majetkLr a investic vystavit objednávku' tennín
15.11.2019.

4.

kal

Hlasování: 4 pro 0 proti 0 zdrŽel se
Doporučuje Zastupitelstvu města Klecany sch\'álit znění a podpis darovací smloura
pozenku č. palc. 261, k.ú. Klecany o r jměie l08 m: Iesni pozemek s
Neratovice a
Klecany.

Ukládá starostovi před1ožit darovací sm]ouvu ke schválerlí ZM, tennínI nejbliŽšíZasedání

ZM.

5.

6.

7.

8.

Hlasoviíní| 4 plo 0 proti 0 zdržel se
Schválila znění a podpis nájernní smlouv'v č. 033i2019 s firmou Transmonl ČR s.r'o.. TČ
29029775 se sídlem Zlatý Kopec 11'l. 250 66 Zdiby na pr'onájem nebytových prostor v č'p.
944, kójc č. 1 5,16,1 7.] 8 v arcálu Dolní Kasáma.
Hlasoválí| 'l pro 0 proti 0 zdržel se
vzala na \'ědomí doporučení konrise školské,dětí, mládeže' vo]ného času a sportu a pozr'e
piedsedu komise na jednání rady lněsta'
Vzala na \'ědomí zápis č.]/2019 socíální komise a schvirluje nákup speciální lymfatické
obuvi pro p.
Hiasování: 4
0 proti 0 zdrŽel se

Schvá]ila znění a podpis nájemní smlouvy č.0]2i2019 s Mafiinem Prochizkou. lČ
61480215 se sídlem Navrátilova 6'76/I, II0 00 Praha l na pronájcm neb)'tových prostor
v č'p' 977. nístnost č. 1 v areálu Dolní Kasárna
Lllasování: 4

pro 0 ploti

0 zdržcl se

9.

vzala na včdomi žádost p' Radovana \4o_]ŽiŠc lC ó7o25720. se sldlem U LuLrže 6,12, 250 67
K]ecan"v o výměDu plynového kotle v pronajatém neb'vtovém plostolu v č.p. 955 v areá1u
Dolní Kasáma'
Schr'áljla nabídku ve výši 60.615,- Kč bez DPIJ' Výměnu plovede t'ínna o](]ich Štépan
IČ 49505459. se sídlen Klecany.
Hlasování: 4 pro 0 proti 0 zdrže] se
10' Schválj]a termín a progranr zasedár'rí Zastupitelstva města Klecany na 2. prosir'rce 2019.
|IJasování: 4 pro _ 0

proti'0

zdrže] se

o2z-

I

Bc' Daniel Dvořák

Město Klecany
1Čo 00240290
Do Kleoilcl l? 2506?Klecany
rcl 2tJ a190064

