
USNESENÍ
Ze zaseďání zastupitelstva Města Klecany, které se konalo ďne 26. 4.2012

za pÍítomnosti 1 0 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

I. SCHVALUJE:
1. program zaseďání
2. průběh diskuse ke každému bodu zvlášť
3. návrhovou komisi ve složení: TomášováZdena. Busch Jan' Ing. Valtera Jiří
4. ověřovatele zápisu: Ing. Holubová Kristýna, Dvořák Daniel
5. v návaznosti na schválení poskýnutí dotace Výborem Regionální rady regionu

soudržnosti Střední Čechy, uzavtení smlouvy s Regionální radou o poskytnutí
dotace ve výši 5 364 085,60 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši
1341, 021,40 Kč, odpovída1ící spoluťrnancování projektu a vyčlenění peněžní
částky 2 001 292,00 Kč na nezpůsobilé vydaje projektu ,,Cyklostezka Klecany -

Klecánky pÍívozoo (reg. č. CZ. ]. 1 5/1.2.00/54.0 I 393)
6. a) zpracování DtlR na umístění stavby IS a komunikací a DIIR na dělení

pozemků dle varianty 1-E (s dopracováním průchodu pro pěší a ostatních
podmínek zprojeďnání DNS), která při nejvyšší výnosnosti z projektu má
nejmenší dopravní zátěž, nejmenší zastavltelnost území a vyhoví podmínkám pro
veřejné prostranství pro RD v části příjezdových komunikací

b) zahéť1ení jednání s vlastníky pozemlď o odkupu pozemků pro realizaci projektu
IS a komunikací napoz.357lI

c) uzavření dodatku č. 1 k SoD s PXP na rozšíření předmětu díIa o pozemky ve
vlastnictví města parc. č.356116 aparc. č. 63911'

rozpočtové opatření č.1 v předloženém zněníbezuprav
podpis dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. S/0026/RRSC/20ll, jejímŽ
předmětem je realizace projektu ''Revitalizace náměstí V. B. Třebízského
v Klecanech'', registrační číslo: CZJ.1513.3.00/50.00972,kďe se smluvní strany
dohodly na změně č1. II odst. 1 písm. d), .), f), smlouvy, týkajícího se termínů
realizace projektu a změny přílohy č. 3 Finanční plán''
úplnost přehledu přij atych usnesení

il. BERE I{A VEDOMI
- ,,Víceúčelor,y spor1ovní areál Klecany" _ pozvánka na slavnostní ukončení
projektu
- dodávku amontáž mobiliáře na hřiště v Klecánkách a na Vinici

7.

8.

9.
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Usnesení zplacovala návrhová komise ve složení:
Jan Busch,Zdena Tomášová,Ing. Jiří Valtera

Usnesení bylo schváleno deseti hlasy přítomných zastupitelů.

ověřovatelé zápisu:

Ing. Kristýna Holubová Daniel Dvořák
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