Usnesení č. 1 /2019
ze zasedání Rady města

Klecanv, které se konalo dne 7. ledna 2019 od 16:00 hod.

Přítomni dle prezenční listiny| Ing. Jiří BeÍdl' Bc' Daniel Dvořák' Ivo Kurlrajec, Mgr. Pavel Kotrba,
Mgr. Binder Roman
Hosté: Luboš JcŽek

Program zasedání:

l.

2.

3.
4.
5.

h.
7.
8.
9.

Schválení pro$amu zasedání Rady města Klecany
Škola pro demokacii

Uzaviení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
odpuštění stočného
Smiouva o sdruŽených službách dodávky elektřiny ze sítív\rN a \TJ
\ajemni .mlou\d - tru\lama Bu.cl'

Dovoz seniorů seniol taxi
Doplnění Zprávy o uplatňování úzcmoíhopJánu Klecan
Přístaviště Klecánky
10' Tennín a ploglam Zastupitelstva mčsta
1 l ' Záměr uzavřít sn]louru o smlor-rvě bucloucí
12. Revokace vlajky
13 ' stížnostna jezdeoký klub Klecany

Rada města Klecanyi
l. schválila program zasedání.
Hlasování: 5 pro'0 proti 0 zdÉel se
2. Schvaluje uspoiádríní besedy ,,Školapro clemokracii ,' s vedením školy, pedagogick:hn
sborem, školskou ra<lou' SRPŠa členy školské komise města dne 23'1' 2019 v prostorách
ZŠa MŠ.
3. Bere na vědomi žádost společnosti ČEZ Distr]buce, a's' lČ 24729035, rnisterrr podnikání
Teplícká 874/4' 405 02 Děčínzastoupe1]é spoleČ1]ostl spo]' K' Uhlii s.r'o'' IČl 47539399'
místem podnikání Zálužská 1l8' Záluží' 250 88 Čeldkor ice3 o uzavienr smlouvy o smlouvě
budorrcí o zřizení věcného bŤemene služebnosti inŽenfské sítě na pozemku č' parc' 626/38
k.ú. Klecany plo stavbu
U kovámy, č'parc' 38/4 příp. kNN - " v délce cca ó m.
''Klecany,
Souhlasí se Z1lěníln a uzavřeÍím smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti inŽenýrské sítě na pozemku č. parc. 654/2 k'ú' Klecany pro stavbu
NN
''pie1ožka
do kNN" se společností ČEZ Distribuce' a's' IČ 2472s035' mLstelD podniklíní Teplická
87114.4o5 02 Děčínzastoupenou společnosti spoJ' K' UhJli s'r'o', tČ: 47539399, místem
purJnilani ljlu7ská l l8. ZaluŽl. 250 88 Čelakovlce.]
Ukládá teclx kovi správy majetL1l piiplavit stnloulu k podpisu, tennín 15.l '2019.
HlasováÍí: 5 pro 0 proti 0 z&žel se

4'

Bere na vědomí žádost p. Jiřího Matějky' bytem Do Klecánek 2, 250 6'7 Klecany o
o.r obozen' ,'J l]a.'eri .ro.'r'iho po dobu rekonqlruk(ť {"oV Kle.any.
Ncschva1uje osvobozcní od placeíístočného p. Jiiího Matějky, býem Do Klecánck 2'
250 67 Klecany.

Ukládá technikovi správy majetku oznán]jt usncsení RM žadateli' temín do l1.l.2019'
Hlasování:5 pro_0 proti 0 zdržel se
5' Schválila znění a podpis smlou\'y o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítíV-u'N a
\rN do trafostanice \'Dolních Kasánrdch se spolcčr)ostl Ůnz rsco' a's', Duhová 1444/2,
1'l0 00 Plaha 4. lČ 03592880.
Hlasování: 5 plo 0 proti 0 zdržel se
6' Projednala návrh Nájemíísmlouvy na pro1lájem části budovy č.p' 957 na provoz truhlárny
(část
na Základě uzaviené Smlouvy o smlouvě budoucí č. l0/2018 7e dne 11.4.2018,
''A")
souhlasí s Llzavřením Smlouvy ve sjednaném znění s Janem Bushem, sc síd1em: Do
Kleciinek 37, Klecany, 250 6'/ - IČ : 6'762'71,3'/ a ukládá investjčnímu tcchnikovi Zajištění
uzavření smlouvy od 8.l'20l8.
Hlasotáni: 5pro Upro'l 0ZdrŽel qe
'7
yzala na včdomísezlam senionl' kteií quŽívají seniol tlúi. Většina seíionl využí\'á taxi
jako dovoz k lékařl, do lékámy' aby seniol taxi nebylo zreuŽívátro.
Schvalujc senior taxi pouze pro účelydovozu k lékaři a do lékánry' Náje1nci DPs a ďžitelé
ZTP mohou v).užítsenior tati i k dopravě na ku1tumí akce v katastru města Klecany.
Hlasování:5 plo_0proti 0 zdržel se
8' vzala na vědomí dop]nění ZpIá\'y o uplatňování územníhoplánu Klecan \}lrccovani
pořizovatclcm územníhopJánu Írlg. Ladis]avem Vichcm, finna Prisvich. s...o. a poŽadavky
na úpm\1r Ú'P. Klecan 1-8 v souladu s vyh1áškou č' 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na v}uŽití úzeni, ve znění pozdě'jších předpisů' s ustallovenín vyhlášky č' 500/2006 Sb. A
se stavebním zákonem. Předá ke schvá1ení Zastupitelst\u něsta K1ecany'
9. Vzala na vědomí informace od ŘVC ČR o zahrjeni piipm\y Zaméru projektu.,Přístavištč
Klecánky". jenž
součástímodemizace {lopravní intiastruktury vltavské vodní
cesty.Záněrcm projektu jc vybudování veřejného přistaviŠtě pro malá plar'id1a na pravém
břehu vltal'y vř. km cca 31,2 až 3'7,'7 vk.ú' města Klecany, včetně zajištění bezpečného
(bezbariérového) nástupu a výstupu cestujících' Přístaviště bude umožňovat 8 kátkodobých
až střednědobých stáDí ma1ých plavide]' Konkrétnídispoziční a tcchnické řešení Záměru
vzejde z předmětné studie a po vzájemné koordinaci.
10. sch\'aluje termín zasedáíí zastupitelstva města Klecany na 17. Ledna 2019 a program
jednání.

'

je

Hlaso\'ání:5 pro 0 proti_0 Zdržel se
ll.Vzala na vědomí Žádost p. Tonánka Jaroslava o uzavření smlour1r budoucí o zřízcní
věcného břencnc sluŽebnosti inŽen1tské sítě' spočívající
v prá\u a povínnosti snluvních
stran uzavŤít smlouvlL o Zřízenívěcného bŤemene s1užebnosti inžeÍýrskésítě na nově
uloženou a ptovozovanou kanálizační a vodovodní přípojku v pozemku povinrrého.

levokaci vlajky města Klecany dle návlltu p. PhDI'Zdeř]ka Kubíka
heraldika a vexilologa f. Alerion s.r.o.', Caloupkova 1, 612 00 Bmo Královo Pole.
Možnosti úpra\T vlajky umoŽňuje druhá věta druhého odstavce ,,$ 34a,, zríkona o obcích.
Nálrh tvz' heraldické vlajky doporučuje helaldik, právě proto, že zíak ( sjeho figurami) je
občanůmdobře známý, každý pozná ,'kiec a píuhý' Klecan ( ve štífua vlajce). Rada

12. Projednala možnost

souhlasí s předložením návlhů možných řešeDí.
13. Vzala na vědomí stížnostpaÍíL'F. najezdce na koních, kteří

v1užívajícyklostezku Klecany
Klecánky pro vyjížďku. Vedení města bude kontaktovat spolky a majitele koní a dále
předá stížnostMěstské policii K]ecany.

Rc.

Daniel}Ý6ík
starosta

Mésto K|ecany
IČo 00240290

Do Kecáneh 52,25067 Klecány
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