Usnesení č. 43 12019
ze zasedání

Rady města K|ecany, které se konalo dne 9. prosince 2019 od 1ó:00

PŤítomnidle prezenčnílistíny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák. Mgt. Pavel Kotrba. Ivo Kurhajec
Omluven: Mgr. Roman Binder
Hosté: Luboš Ježek, Lenka Kučcrová

Program zasedání:

1.
2.

i'

4.

5'
6'
_'
8'
9'
]

Schválení prognmu zasediíní Rady nlěsta Klccar]]'
Dodatek č' 4 ke srnlouvě o dí]o - projektová dokumentace a inženýrská činnost Rychta
ProjckLorr doluncn'9ce - iešen'prurouri r''dr n. ('oV Kle(an)

Nájemní sm1orrva č. 034/2019
Dodatek č' 1 k lájenrní sn]ouvě č.02]/2019
Dodatky k nájemninl smlouvám na b}tové jednotky č'p.970
Žjdo't .
odrlrér'1 icditcllr /l š

'chrál<n

Žádost o schYá]ení niíkupu pianirra
Žádost o pronájern nebytovÝch prostoť

0. Žádost o dotaci- obnova a dop1nětrí

techlického vybavení knihovny v Klecanech

Ukoíčenípříkazní snlouvy
12' Směna pozenků
11'

Racla města Klecany:

l.
2.

3'

4'

Schválila program zasedárrí.
Lllasovárí: 4 pro 0 ploti 0 ZdťŽel se
Projedrra1a návrh Dodatku č' 4 ke Smlouvě o dí]o č' 10/2017 na r,-ýkon autorského dozoru
během Ústavb}'akce
a přístavba objektLl Rychty č' p. 74 a 487 vc měsič
'.Rekonstrukce
Klecany ÍI!". schvaluie uzavření Dodatku č' 4 v nav|Ženém znění se společností Asl,B spol.
s I.o'' lČ 24122025, se sídlem Dětská 2571/178, l00 00 Praha l0 a ukládá investičnínu
technikovi Zajištěnípodpisu Dodatku č. ,1 a zveřejnění na proťrlu zadavatele.
Hlasováníl 4pro_0 proti 0 zdrŽcl sc
Schvaluje poiíZení nác1rŽí o objemu 50 m] včetně příslušenstvíY rámci řešení plovozní vody
pťo Čov a poiízení clokumentace ve stupni pro provedení stavby ,.Řešer'rí provozní vody na
ČoV Klecan;'" od společnostj 'fopolwaler. s'r'o'' IC: 262] 2q_+]. mistcm podnikání Nad
Rczkovcenl 111412,286oI Čáslav za cenu,l8 000,- Kč bez DPll'
Uk1ádá vedoucímu oddělení sprár'y majeúu a investic připravit objednávku k podpisÚ'
lelmín: do 13'12.2019
Hlaso\'ání: 4 plo 0 ploti 0 zdrŽel se
Sch\'álila znění a podpis nájemní smlouv1' č. 034/2019 s p.
Klecany na nebytové prostoD' \ č.p' 944.
Hlasování:4 pro_0 prrrti 0 zclržel se

5.

Schváila

,anění

a podpis dodatku č. l

s

p' Janen1 Řezníčken. IČ 055965599' sc síd]em

Štei'anikova 33. 664 51 Šlapanice'
H]asoviiní: 3 pro - l proti (Kotrba') 0 zdrže] se

6

'7.

8.

9'

10.

SchváIila znčnía podpis dodatku č. 1 k nájemní smlouvč č' 020/2012 sp' dodatku č.2 k nájemní sn ouvě č' 021/20 ]5 s p.
dodatek č' 2 k nájemní smlouvě č' 001/2016 s p.
, dodatek č' 2
k nájemní sn]ouvě č- 012i20l5 sp'
. dodatek č' 2 k nájemní snlouvě č'
019,/2015 sp.
i. dodatek
1 k nájenrní smlouvě č.022i2015 sp.
, dodatku č. 1 knájemní smlouvě č' 0t4/2016 sp'
lllasováni: ,1 pro 0 pro1i - 0 zdržel se
Sclrválila odměnu pro p' Bc' I)anu Slížkovou.ředitelku ZI]Š.odnětra bude vyp]acena ze
mzdových prostředků Základní uměleckó škol}'.
Il]asovátí: 4 pro 0 proli 0 zdržel se
Schvá1ila pro Zák]adtrí umě]eckou školu nákup pianina v hodnotě 80'000.- Kč na odloučené
pfacovíště \' odoleíe Vodě- Částka bude odvedena z investičt]íhofondu ZUŠ'
Hlasování| 4plo_0 proti 0 zd'el se
Vzala na vědomí Žádost 1imy Living solution a.s' o pronájenl nebytových prostor v části
přístřešku Eso 91' PozvaLa p. Štláchala, který podal za Living solution a.s. žádost, na
jednání lady něsta'

Hlasování:,1pro 0 proti 0 zdrŽe1se
Schválila podáoí Žádosti o dotaoi

prioritě 5' PoDPoR{
vYBUDovÁNÍ A oBNovY TECHNoLoG]CKÍHo VYBAVENÍ KNIIIoVEN- jako
z

progranu VISK3

v

centel celoživotního vzdě]ávání v oblasti infonnačnígramotnosti přo veřejnost i odbonúky'
Hlasování:4 pro 0 proti 0 zdržel se

l1'vzala na

vědonrí inlbrmace o pruběbu pťojektu akce., Revitalizace úzenímokiadu
Klecany" a předpokládaný ham]onoglam. plojednala návrh Dohocly o ukončení Příkazní
smlouvy na administraci dotace akce Revitalizace územímokřadu Klecany" s p. Lukášem
'.
Vackem' se síd1em U Louže 58'1.250 67 Klecan1, lČ:7164687Ó' sch\aluje Dohodu o
ukončení příkazoí smlou\T v navrŽeném znění a ukládá invcstičnítrrutechnikoli zajištění
podpisu smluvními stranaLrni'
Hlasování:4 pro _ 0 protj 0 zdťe1se
12. Bere na vědomí zárněr směny čásri pozemku p.č' 668/'1 za část pozemku p.č. 457ll6 vše k.ú'
Klecany z důvodu narovn|íní vlastnických vztahů a ukládá stalostovi města předložit Záměr
směny zastupitelstvu něsta.
Hlasováni:'l pro 0 protí - 0 Zdřžel se

lvlésto Klecany
Do

hajec

lČo ^n240290

Kleoíle ' 25067 Kecany
t.r t!' 'ot064

'

'.]l

i-/

Bc- Darrie1 Dvořák
starosta

