Usnesení č. 20 12019
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 3' čer.vna 20l9 od 16:00
Pňtonrni dle prezenční listíny: Ing. Jiří Bcnd], lvlgr. Rom,ú Bindeť. Mgr. Pave] Kotrba_ Ivo Kurhajcc,
t]c. Daniel Dvořák
Hosté: EdLlard Hurych. Ing' Michal Rathouzský
l'rogram zasedání:
1' Schváiení progranu Zascdání Rady města K1ecan]'
.2. I cct.r zarerl: o ho<fnd,iieni ll \
t' l cc'.l' /a\é|l.a n \6tpodďenr l\ _ \4s K]ťc.rll)
,l. Požadavek na věcné biemeno _ Ing.

5.
6.
7.
8.

9'

sdŽnost najednálí ing. Rathouzského - Ing.
Žádost o povolení rozšíňtvybavení komunitni zahrady u l)PS
Žádost o projednáni a vypoiádríní práv k pozer'rrku par. č' 697110
Pťvotnípředťevizní e1ektloopravny v Dolních Kasámách

Historická pec na pozemku Spo]ečnosti l]ydlení Kasiína s'r'o'
10. Prohlášení o ocenění pozemku Povodí V]tavy
Rada města Klecany:
1' Schvá1i1a prograrlr zaseďíní'
Hlaso\'ání:5 pro- 0 proti 0 zdťŽel se
2- Schválila účetnízár'ěrku za rok 20i8 Základní uméleckéškolv Kiecany'
Hlasování: 5 pro 0 pťoti 0 zdťželse
:' scL\]lil] icťllll ,/;\é-lu za.ok 'ul8lš s \lŠKleclr11'
Ijlasováni: 5 pťo 0 ploti 0 zdrŽel se
4. BeIe na včdoni žádost lng.
PhD., LL. M' a paní Ing'
oba
bytem Úzká 75. 250 67 Klecany Zastoupených advokátní kanceláří Jansta. Kostka spol' s r.o' o
Vysvětlení a sn mé řešení vécívěoného břemenc uloŽení kanďizace do pozemku č' parc.
626/38.
schva]uje Znění a podpis odpor'ědi lng'
PhD.. LL. \,Í. a paní
oba bytem Úzká 75, 250 67 Klecany zastou|ených advokátíí kanceláří Jansta,
Kostka spol' s r.o. ve r'ěci věcného břemene uložcníkanalizace do pozemku č. parc. 626/38.
Ukládá vedoucímu oddělení splávy majetku a investic zajistit odcslání odpovědi' termín
1,1.6.2019

5'

Hlasor'ání: 4

pro

0

protj

1

zdržel se

vědomí stížnost]úg.
PhD.. LL. M. a paní Ing'
oba
b}'tem ÚZká 75, 25o 67 Klecany zasloupených advokátni kanceláří Jansta, Kostka spol' s r.o.
najednání lng' Rathouzského \'e věci věcného břcnene uloŽení kanalizace do pozcmku č' palc.
Bere

r'ra

626/38.

Zamítá stížnostIng.
PhD.' LL. M. a paní
oba býem
Úzká 75,250 67 Klecany zastoupených advokátní kance1aří JaÍsta, Kostka spol. s ť.o. stížrlost
na jednriní ing' Rathouzského ve věci včcnéhobŤenene uloŽení kanalizace do pozcmku č' parc.
626138 jako nedůvodnou.

Uk]ádá vedoucínu oddělení správy najetku a inveslic Zajistit odeslání odpovědi. temín
14'6'2019. starostovi města Klecan"v zajistit právní pomoc zastupitelťm města K]ecan'v a
zaměstnancůtn města KiecanJ' v případcch Žalob Ze stían'\' lng'
PhD.. LL.
ŇÍ. a paní
či jejich práVních nástupců v souvislosli sjejích prací pro
něsto Klecany. termín neomezen'
H1asování: 5

6' vzala na

pro 0 |roti

0 zdrŽel se

\'čdomížádost spolku Pravý Hraclec z.s.. zastoupený předsedkyní Zdeňkou

Tomášovou na 1ozŠíieníchovu slepic, zaloŽení ohol'u včel u clomu s pečovatelskou službou.
Žádá p. Tonášovou o dopilčni žádosti a o nákres umístění vče]íchúlůa no\ého kuníku pro 18

dalších slepic a to z dťivodu záměru výstavby denního stacionáře a dětské skupin}'včásti
objcktu č.p. 9ó8'
Hlasování: 5 pro

7.

-

0

proti'

0 zdržel se

Vzala na vě<lomí žádost p.

Tábo6ka
práva k části pozemku par. č.ó97110 v k.ú' K1ccan.v.

l7]j.

Čenrosice o projednání vJastnického

Nescl'rvalr1je žádost o v'v''drŽení pozemku a llavrlruje sta0daldní prodej'

8.

9'

Hlasování: 5 pr'o 0 proti 0 zdržel se
vzala na včdomínabídku správce l'eřejného osvět]ení p. Edrrarda Hurycha' IČ 71]j70]j.
Po\'ltavská 59. 250 67 Klccaay na prvotní předrevizní elekhopravy ! Dolních Kasámách'
Schválila nabidku dle předloŽené ka.lkulace.
Hlasování: 5 pro _ 0 proti _ 0 Zdúe1 se
Pověřuje vedení mčstajednat se společností Bydlení - Kasáma s.r''o. a Archeo1ogického ústa\u
o možnos|i vyzvednutí a záchl'any histolické pece obievené v rámci archeologického výZkumu
v k'ú' Klecany'

Illasování: 5 pro 0 pťoti 0 zd'e] so
10. Projednala Žádost spo]ečnosli Povodí v]ta\-"\' a.s. o pťoblášcnío ocenění pozemku pro projekt
výsta\.b'v MvE II \ k'ú' Klecan"v.
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Bc. Daniel Dvořák

