
Usnesení č.10 l20l9
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 18. listopadu 2019 od tó:00

Piíto ni clle prezenčni ljstirryI lng' Jiří Bend]. Bc. Danicl Dvořrík. Mgr. Pavel Kotrba
Onluven: Vpr. Rnmcr l{rnder. lru Krrrhljcc

l lost: Jan Malek' Lenlra Kučerová' Marek Fjkrle. Luboš JeŽek

Program zasedání:

l . Schváler'rí programu zasedání Rady města Klecan"v

2. Topení \'e výstIojním skladu

3. Žádost o prodej pozemku p.č. 98/4 k'ú. Klecany
4. výběrové iíZenílikvidacc odpadu

5' Kupní smlouva

6' De stacionář a dětská sktrpina čp'968 _ žádost o posun termínu odevzdáli DUR+DSP
7' Ukončenídodávky el. enelgie a vody - nezkolaudovaný b}.tový důrn v Dolních kasámách

8. OZv
9. Projekt BMX Klecan,v

10' Zápis zjednání finančníhovýboru

i 1' Projednání dopoiučeníkomise školské.dětí' nládeže a spoltu

Rada města Klecany:

1. SchváliJa progranl zasedání'

Hlasovárí:3 pro 0 proti 0 zd1žel se

2. Schvá1ila zadat poptávku o iešenívytápění ve spo]kovém domě (výstťojnísklad) v ar'eálu

Dolní Kasáma.

Ukládá vedoucímu oddělení správy majetku a invcstic zadat poptávku.

Hlasoviíní:3pro 0 proti_0 zdrŽe] se

3' vza]a na vědomí žádost p' o koupi pozerllku p.č.98/4 vk.ú' Klecany a ukládá

starostovipřed]ožit žádost ZastupiteLst\'Lr mésta' Žádá o l1pracováni znaleckého posudku.

l-Ilasování: 3 pro 0 ploti 0 zdržel se

4. Vzala na vědomí r'ror'ou ka1kulaci cen za lilvidaci odpadu předloženou společnostíFCC, a.

s. a schvaluje vyhlášení ÚběIového iízenína tlodavateie likvidace odpadu ve městě.

řllasování: 3 pro 0 ploti 0 zdrŽel se

5. Schválila zrění a podpis kupní smlouvy sp. nar. b1'tem

250 67 Klecany na prodej tťczoru Joh'otto fhosser'

Hlasování: 3 pro-0p.oti 0 zdl'žel se

6. Projednala žádost společnosti EUROPROJEKT. spol. sr'o., se sídlem Kudrnova 144/17,

150 00 Praha 5, IČ:43872999 o prod]ouŽení temínu dokončeníčásti c. Proiektová

dokumentace pro vydání společnéJ'topovoleni (DSP') veiejné zakázky malého rozsahu

vedenépod názveml ..PD a IČ- Stavebníúprary, změna v užívánístavby čp.968 Klecany



na Denní stacjorlář a dčtskou skupinu" a clůvody pro prod]oužení ter]nínu alokončení.

Schvaluje prodlouželť telmírlu dokončeni do 10.1'2020 a ukládá irrvestičnír'rru tech ikovi
Zajištění podpisu dodatku č' 1 ke Smlour'ě o dílo.
Hlasování:3 pro 0 protí 0 z&Želse

7. Be]'c na vědomí inlbrmaci o nelegálním odběru elektrické energie a vody do

nezkolaudovaných domů na pozemcích č. parc' 978 a 980 a o nepovoierrých a neodbomých
zásMích do elektroinsta]ace a vodovodní sítě v Dolních Kasámách
Schr'rrlrÚe rrkončení dodávky elektrické energie a r'ody do nezkolaudovanýcir donrů na

pÚ/emclch i' pdrc. a' 8 a g8n.

Ukládá vedoucímu oddělení splávy majetku a investic in1bnnovat majite1e a uživatele domů

rla pozemcích č. palc' 978 a 980, temin do 22.1l '2019, ukončit dodávku elektrické energie

a vody do nezkolaudovaných domů na pozerncích č. parc. 978 a 980, temín do l.2'2020'
I l1asování: 3 pro 0 proti 0 Zdťe1 se

8' Projednala návrh nové obecně závazné v'vhlášky o místnich poplatcich.

9. vzala na \'ědoní Žádost k1ubu BMX Bohnice o využití budory v areálu Dolni Kasárna

k r1budování bikrosové hrrly.

Nesouhlasí s umístěním bikosové dráhy v bLrdově' Město Llvažuje o jiíém qalžití
vytipovaného objektu.

Hlasování: 0 plo' 3 proti - 0 zddel se

10' vzďa na vědomi Zápis z finančního r'ýboru Ze dne 13' 1 1'2019'

l l ' Projednala s lng. Markem Fikrlenl předsedou komíse školské, dětí, mládeŽe a spoIlu znění

zápisu z jednání ze dne 23'10'20l9.
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Bc. Daniel Dvořák

lvlě5!o }(lecany
ÍČ.) inr4o2qo

Do Klecánelt : ].250 67 Klecany
tel. 28:1890064


