Usnesení č. 25 l20l9
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8' července 20l9 od 16:00

Přítomni dlc prezenčnílistin5'': lng' Jiří Bendl' Mgr- Roman Binder' Ivo Kurhajec Bc.

Danie1

Dr'oŤák

O

luven: Mgr. Pavel Kotrba

Hosté: Miclral Čemý' Luboš JeŽek, Jiří Fexa. Kristýna Flašková. Tomáš Moudri, DuŠan scbck

PIogram zasedání:
1

'

Schr'álení programu Zasedání Rad-v mčsta Klecany

2- Provizorní kancelář

investic
obecní byty - počet a umístění
Sm]ouÝa o dílo
Žádost o uhrazení doplavy
6. Nájen'rní smlouva oK 1ranspon s.l'o.
7. Výběí dodavatele na muitifuntčnítlakovou pánev
8. PovodňoI' plán
9. Žádost o poiádání akce Race Camp
1o' Žádost o dlouhodobý pronájen

3.
:l.
5.

1.

2'

3'

Rada města Klecany:
Scl'rvá1ila program zasedání'

proti

0 zdrže] se

-0 proti

0 zdrŽel sc

Hlasor'rání: 4 pro _ 0

ýza1a na vědomí rozsah předpokládaných stavebních úprav bývalé šatny a sociálrlího
zařízení technických sluŽeb u stodoly čp' 55 na kancelá'ské prostory. odhad cenY stavobních
úprav a projedoala dalšínloŽ]á řeše1 umístění provizoní kanceláře in\estic'
Souhlasí s provedením stavebDích úprav !řístavku čp' 55 '
Hlasování:4 plo 0 ploti 0 zdrŽel se
Projednďa oriontačnípiedpokládané investičnínáklady a možnosti řešeni a umístění
obecních b1tů, roz1lodla o umístět obecních b1tů v domě čp. 960 o předpokládaném počtu
min. 7 b).tových jednotek a ukládá investičnímitechnikovi zaiištění přípravy zadávacího
řízení veřejné zakáZky na s]užby _ projektová a jnženýrská činnost'
Hlasovárrí: 4 pro

'1. Schvá]ila Znění a podpis smlour'y o dílo s firmou NoANo group s.r'o..IČ 2 7] 7+92 t . se
sídlem Hlavní 88, větušice, 250 67 Klecany na výměnu ó ks okenních sestav r'budově
970 za cenu 104.041.- Kč bez DPH'

5.

6.

č-p.

lllasováníl 4 pro 0 proti 0 zdrŽel se
Vzala na vědomí žádost Mgť. JalosLa!\ Bale\o\e iedjtelky ZŠa MŠKlecaay o uhrazení
dopravy na plavecký výcvik žáků4. tříd do Lipna nad Vltavou ve r1úši30.000'- Kč. Požádá
p' ieditelku o doplnéni inlormJc''
schvlilila znění a podpis nájenní smlouvy s 1lrmou oK T'ransport s.r'o', lČ 28185]jl' se
sídlem U Mlejúu 126^ 250 66 Zdiby na pronájem kóje č. 10 v budovč č.p' 944 v areálu
Dolní Kasáma'

Hlasování| 4 pro 0 ploti 0 zdrŽel se
vzala na vědoní došlénabídky na multifuntční tlakovou pánev do jídeln1' základní školy.
jako ne.jvýhodně.jší rThodnoti1a nabídku spol. Garna Holding Pralt a.s.. IČ 264Ó725a,
Budějovická 220, 252 42 Jesenice za cenu 1 '967.619,90 Kč bez DPL].
Hlasování: 4 pro'0 proti 0 zdrŽel se
u. vzala na vědomí aktualizaci povodňového plánu' korrrplcxní revizi provedenou p' J.
Habetmannem a předá kiednáni povodňové komisi, včetně velitelům hasičůa městské
policie.
vědomí žádost Českéhosvazu r'odního rnotolisnlu s poŤádáním závodů
9. Vzala
rnotorových lodí okolo Roztockého ostlova'
schválila konání akce od 13.9. do 15.9.2019 do 12 hodin' Závody včetně tréninld pouze
v sobotu 14.9.2019 od 10 do 15 hodin.
ll]asování: 4 pro _ 0 proti _ 0 zdržel se
10' Vzala na vědomí iďomace statutámího ředitele p' Šebka Pivovaru Nad Ko]čavkou a.s. se
záměrem o dlouhodobý pronájem pozemku par' č. 455/16 v areálu Doiní Kas&na.
Požádala o doplnění konkráních informací. zejména půdorysu a r1Íška budorry a další
informace.
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Bc. Daniel Dvořák
starosta
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