Usnesení č.32 l20l9
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 30. září 2019 od t 6:00
Piítonni dle prczenčnílistiny: Ing' Jiií Bendl' Ivo Krirhajec, Bc' Daniel DvoŤák. N'IgI' RomaD
Binder' Mgť. Pavel Kotrba
HoSté: .Iar'oslava Ba1'ešová. Věra VcjraŽková. Kamila Divišová, Heda lJovorkora
Program zasedání:
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Schváiení progranlu zasedání Rady nrěsta Klecan}'
Dodatek č.2 Inten7it'ikace Čov Klccan'v
Smlour'a o kontro]e. re\'izích, údržbě.opravách plynových zďízení a pohotovostnj službč
Žádost o odkup pozemku p.č.24'1v k.ú. Klecany
Smlouva o výpůjčce
7's'
^ktivKjd
Nabídky na zál'lahu tbtba]ového hřiště
Ukončení nájemní smlouvy č- 024/2018
Směna pozemku se Srbovými
Vn.lini piedpi. o p' '.1116v 1111 .1ru,oronl
Termín a program zasedáni Zastupitelstva města
Oplava M-26
Nájen'tní vt'tlouva č' 029/20]9
Dotace spoftoviště
Uzavření smlour--v o ďízení věcného břemene sluŽebnosti ilťenÝIskésítě
Infomlace ZŠa MŠKiecany

Rada města Klecany:
Schvá1i1a plogram zasedání'
Hlasování:5 pro-0 ploti 0 zdržel se
Bere ía vědomí jnfomaci stalosty o potřebě provedeni l'íceplací v rámci stavby
Intenzifikace Čov Klecany vyvolanými nepiedvídatelnými okolnostmi spočívajícíni
v nepředvídatelných geologických poměrech a nálezu Íezn1rmé Železobetonové korlstrukce
v podložístavby a informaci starosty o potřcbě prodlouženi temínu dí1číeÍapy 20 lo
z celkové ceny díla do 30.9.2019 1' adílčíetapy 40% z celkové ceny díla do 15.12.2019 z
drrr odu prn'. adéni r rcepraii
- změnový 1ist č' l víceprácc vypouštíse
_ zmčnor,ý list č. 2 vícepráce 223.'152.62.- Kč bez DPH, ménčpráce
0.00.- Kč
'720'60
- změnoť list č. 3 \'ícepráce 3']7
be7DPH, rnéně prácc 0'00 Kč
Schva1uje znění a podpis dodatku č. 2 ke smbuvě o dílo Intenzjijkace ČoV Klecany ze dne
21.5.2019.
Uk]ádá vedoucímu oddělení správy majctku a investic připravit dodatek č'2 k podpisu,
termín:2.10.2019

Hlasor'ání: 5

pro 0 proti

0 zdržel se

Sm]ouvu o kontrole' levizích' íLdrŽbě. opraváclr plynor'ých zďízení a
pohotol'ostní sluŽbě mezi městem Klecany a p. Petrem Kohoutem, IČ ]2586.147' se sídlem
K Dubči 154. 190 16 Praha.

3. Schvaluie

Hlasování| 4 pro 0 proti 1 zdlžcl sc (Bincler)
4' Bere na r'ědomí žádost Spolku zahrádkářů Klecany I. o odkup pozemku p.č. 244 vk.ú'
K]ecany a ukládá starosto\'i předložit Žádost spolku zastupile]stvu města.
)lLasování: 5 pro 0 pťoti 0 zd1že1 se
5' Schválila Znění a podpis smlouvy o výpťljčce se spolkerrr AktivKid z's'' IC 0550.l7b7. se
sídlem Pod Čemou skáou 659,250 6'7 Klecar'ry na část budovy č.p. 9ó8 l areálu Dolni
Kasáma.
Hlasovrání: 5 pro - 0 proti' 0 zdržel se
6' Projednala nabídku společnosti DoLTAK s'r.o.. KomoŤany 2' 683 01 Komoř,u1y, rČ
29308674 rra závlahu {btbalo\'ého hřjště'
Ukládá vedoucímu sp.ál) lnaietku p' Rathouzskénu provést poptávko\ e ríZcllí
dodavatele Závlahv.
Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdlŽel se
7- Schr'álila ukončenínájemní slnlouq č. 024./2018 s p.
v l]oncch 687,
250 67 Klecany na nebt1ový plostol č'p. 9'l4' kóje č. k 30'9'20l9.
Hlasování:5 plo 0 proti 0 zdťželse
8. Pr'ojednala návrh směny pozemku se
a provede místníšetiení.
9. schváli]a vnilřní piedpis č. 2/2019 o na\'ýšeníjednéstrar'enky z 90.- Kč rla l00,- Kč'
Hlasování:5 pro 0 proli 0 Zdržel se
10' Sch\'álila tennin a progran zastupitelst\'a něsta na den 1'7.10.2019 '
Hlasovárrí:5 pro _0 přoti 0 zdržel se
11' Schvá1ila opravu M_26 rnultikár za ccnu l27.1 59'75 Kč od fimry Lulia, s'r.o'
Hlasování| 5 p.o 0 pr'oti 0 zdrŽel se
12' Schválila znění a podpis nájemlí sm1our,1 č. 029/2019 s paní
bytem
' 250 67 Klecan"v.
o 0 proti 0 z&Žel se
Hlasování: 5
l]' Prdednala Záněr Zažádat o dotaci na spoío!iště a vybudovat tréninkor'ou plochu s unrělou
trávou a skalepark'
, b}.tem
. 250 67 Klecon)'o uzartcnl
14. Bere na včdomíŽádost'
smlouv'v o uzavření budoucí smlouvl o zr'ízenívěcného břenrene s]užebnosti jnženýrské sítě
spočíl'ajícir' uloŽení vodovodní přípojk1'o délce cca 2 m a kanalizačrri přípojk'r o dé1ce cca
2 m do pozemku č. parc' 697110 v kat. úz. Klecany.
Schvalu.je znčnía podpis uzavření snlouvy o uza\Ťení budoucí smlouv!'o 7řízení věcného
břeúene sluŽebnosti inŽenýNké sítě spočívajícív ! oŽení vodovodni přípojky o délce cca 2
n a kanďizační přípojky o délce cca 2 m do pozenllL č' parc' 697110 \' kat' úz' K]ecany s
. b).ten
. 250 ó7 Klecany
Uk]ádá vedoucí oddělení správy majelku a investic připravit smlou\'! k podpisrl temín|
'7.10.2019.

Iliasováni:5 pro-0
I5. Vzala na

proti

0 zdrŽel se

o začátku školniho roku a stávající situace v základní škole.

,"/

ecany
Méslo
,l42402s0
ÍČo

DoKe;ne': ''íoo7fuemnj
tel 28a8q0064

4)l,',a'/,/
(,*
Bc. Danicl Dvořák
stal osta

2

