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scIIvÁLUJE:
návňolou konhi vc sloŽcnil

pořízcni změíy č. 2 územuilro plánu KIecan ! souladu s{6 odsl' 5 písnr' a) a$44
pism' d) zákoía č' 183/200ó sb'' o rizemDin plánováíi ! suvebnim iádu Glatbni
ákon)' ve znění pozdějšich předphů (dálc.ieí 

''stavebni ákon). na Výhúdni návrh
sPolečnoíi Northpoint Dcoó, s' r' o'' lČ 27127842. NoíhPoint Dco7' s' r o',
lč 271278']7. Noúhpoint Dco8. s' I' o'. lč 2iIooI78, NoÍIhpoint
Managenent' s' I' o' člen konceňu, lČ 28244397. všechny se sidlcn K.roliňská
650/l . l 8ó 00 Pralra 8. Fodmý podle s 46 odý l stavebniho zákona Da Městský úiad
Klecany dne 4. lhtopadu 20ll

podpis dodatku é' l ke smlout'é o dílo a nrmdálni č. 3200ó uzavielé dne 9. úfience
2012 na akci .'změna č. i Učmino púnu Klecan.. čhlo smlou!' 32006. čislo
dodatkn DoDl neziobjedmtelem _ Město Klecany a zlrotoliteleÍ Prisvich. s' r' o.
Roč' l0/20l3 v navlženém zněni
podpis dodalku ě' l ke smlouvě o dilo číslo objednatele 0l3_2ol2.
ěisl o zholovite le ]507'20]0485LPA s. spoleÓnoslí EURoVIA cs. a' s'
Úzpoč.t Ds Dohi Povllavi na mk 20l.1 v piedloŽeŇm znéni ve výši ] 2'1 50o,_
rczpočetDsoUdoli vhavyí!Iok20l4 vpřcdloŽeném zněni vevýši]5000o.
navrŽ.ný rozpočel něsta Klecany v Paragralovém čl€něni ba rok 2014 ! n5vržcnén
zněíi ve!ýši 5] 7l7090._ Kč
podpisdodatku č' 2 ke sfo]ouÝé o dilo z€ dnc 25' 6' 20l ] se společnosti EMv s' !' o'
nav'ený rczpočlÓýý výh]ed m rky 2011 - 2ol7 města Klecalv

uavieni trcjstEnné sňlÓuvy podle s Ú odst' 6 pism. b) slavebního zálona napořízcDi
měny Ó' 2 UP Klecan nreá městem Kleca.y. s]rolečnoýi PRtsvIclI. s' r' o..
IČ27]0l05]. oprálněnou k výkonu územíě plánovací činnostj podle s 24 ods| I

d +ooLi"l"T /relv c' '' a'oo'eiloJi \o'tponl Mal'igcŤeÍ' .' I' o' ''er
kon.eml ']. ]8:a:ol (kn E\o 'Jv'ho\de 'l'adl 

v.{ele n]l|'d) 'polťne
s pořize m á zholo Veninr změny č 

' 
2 Ú P Klecarj

ua!řeni smlolv} o zřizeni ýěcného bienene ía pozenrek p.d slalbou funsfomačni
starice na pozemtu 626/]4 vk' ú' Klecany' nrezi Měýen Klecany. společnosúČEz

/fu'Úp e'ho méJa Klc' "n\']'' 1 /o\llel /dkl dl' ( Telc!kc' l.lr \lecanj, o(.c\
l'alLl .J.hod' t 'ld'eň < l 'Jn) c' D' ''\ l.i ]5o r/ lčo Jj.5.:o8 !dil" ip1
zUŠ Klecany) ruši pÉcoÝišrě ZUŠ Klccaňy ! Libeznici' zároveň prcto schlaňje
l souladu s 6 l29 odí' ]' pisD' b) škoktého zákona luto arěnu zřizovaci lhliny ZUŠ
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Klecany: Včl. ziizomci listiny se v seznamu pŘcovišť s nhlen poskylováni
vzdělánl vyloušti slovo Libeznice. odúvoduěni: ',vzhledem ke zřizcní smostltné
Žákladni uněleckéškolyv Líbeznici se pracoviště zUŠ Klec y v LíbÝniciruši'.'
I!g' Jilku Homoláčovou' mr' l7. 5' l9ó5. byten vzáliší 25' Klecán}y.25o 67
Klecany a paDi MgÍ. Jm1ilu Holušovou' nar' tó' 3' 1955, bvtem
Nm 1iebl/sleho o' 'so o- Ke.a) ].\o kaÍÓidju la p'"cd'l hr olf:1i'o

piihlašováDí Města Klftmy k dotacim !}Ts ýn minislfitw. fondy EU, nadačňíni
fondy' stř' kajen a.jinýni subjekty v nce 2014 v souIádu se scbvál€nýn rczpočLefo

úpl nost přeh ledu pfi iatýc h usn$eni

II' UKLÁDÁ
]) RM svolat rozšíř€nou RM a společně s členy zasupitehlla sdr!álit výši jednotlivýclr

přispěvků v temínu do konce únoE 20]4
2) ukládá iM zaiistil uavie.í smlouly o rizení Věcnélro

tmsfomačíí ýanice na PorcmkL ó26114 ýk' ú'
a společnoíi čEz Distribuce, a' s'

]) starcstovi oslovil přcdsedu kontÍolnibo výboru

bř€ncne na pozenek pod

v sou!islosti s činnosti kÓntolnih.

I' PovĚŘUJD
l) 4tupitele Martina Lemona. k tofuu. aby spolupracÓval s poiizovatcI€m hěny ě' 2

ú-mniho plánu Klecan,jáko 
',určený 

zasfupitel'' ve smyslu ýavebniho zákona

Usneseni zpÍacovala náÝrhová konise vc sloŽfni|

Usnesní bylo schváleno l1 h|an nltomn)ch zoíÚp lelÚ'
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