Usnesení č. 37/2021
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 22. listopadu 2021 od 16:00
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Mgr. Roman Binder, Bc. Daniel Dvořák, Pavel Kotrba, Ivo
Kurhajec

Program zasedání:
1. Schválení programu
2. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě DK č. 016/2021
3. Nájemní smlouva č. 023/2021 – Avaps, s.r.o.
4. Přechody u kostela a hřbitova – administrace dotace
5. Pasportizace budov v okolí Rychty
6. Zvolení nového pověřence pro ochranu osobních údajů

Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Schválila znění a podpis dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 016/2021 s p. Jason Castleberry, bytem
Do Klecánek 385, 250 67 Klecany na nebytové prostory v areálu Dolní Kasárna.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
3. Schválila znění a podpis nájemní smlouvy č. 023/2021 s firmou Avaps, s.r.o., IČO: 25650939, se
sídlem U Obalovny 488, 250 67 Klecany, zastoupené Ing. Filipem Novotným na pozemek v areálu
Dolní Kasárna o výměře 286m² za účelem parkovacího stání.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 1 zdržel se

4. Schválila cenovou nabídku společnosti MAS Nad Prahou, o.p.s. ve výši 41 000,- Kč bez DPH
projekt „Přechody pro chodce v Klecanech“ na zpracování a podání dvou žádosti o dotaci. První
žádost je do výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury pro financování opatření ke zvýšení
bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou
schopností pohybu nebo orientace pro rok 2022. V druhé žádosti se zavazuje vykonávat pro
objednatele poradenskou a manažerskou činnost v zájmu úspěšného čerpání dotačních prostředků
z výzvy MAS Nad Prahou v novém programovém období 2021 – 2027. Schvaluje podpis smluv pro
podání obou žádosti o dotaci do výzvy SFDI i MAS Nad Prahou. Jedná se o přechod u kostela v ulici
Čsl. armády a přechod u křižovatky u hřbitova v ulici Topolová.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
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5. Projednala a bere na vědomí dokumentaci repasportizace budov v okolí Rychty po dokončení
stavebních prací:
• Klecany č.p. 71
• Klecany č.p. 93
• Klecany č.p. 117
a stanovisko zhotovitele stavby ze dne 19.11. 2021.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 1 zdržel se

6.

Schválila nového pověřence pro ochranu osobních údajů:
• KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, 530 02 Pardubice, IČ: 01460412
Pověřuje Kateřina Fialovou k zajištění smlouvy.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Bc. Daniel Dvořák
starosta

Mgr. Pavel Kotrba
místostarosta
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