Usnesení č'.33 l20l9
ze zasedání

Rady města Klecany, které se konalo dne 7. října 2019 od 1ó:00

Přítornni dlo pťezenčnílistiny: Ing- JiřÍ Bendl. Ivo Kurhajec" Bc. Danie1 Dvořák. Mgr. Pavel
Omluvcn: Mgr. Roman Bincler

Kotba

Hosté| l1rg' Rathouzský
Program zasedáníl
1. Schválení pťogramu zasedání Rady města Klecany
2. souhlasnépťolrlášení
3. Budoucí věcné biemeío kanalíZace st' 390
4. smlouva o \'ýpiÚčce
5. Doporučeííschválit směmou smlouvu pozemky 357/16 a 356/59
6. oprava chodníku v ui. Do Klecánek

R'da města Klecany:
Schválila progranl zasedání.
Hlasování: '1plo 0 proti 0 zdrŽel se
250 67 Klecany.
2. Be]'c na vědomi Žádost paní
Zastoupené společnostíKadlec K.K. Nusle. spol' s r.o., o podpis souh1asného prohlášení.
kterým se opraví hanice pozemku p. parc. 195/11 k.ú. K1ecarry v katastru nemovitostí dlo
skutečnosti a dá1e se opraví ch}'ba ve výměře pozemku č' parc' 220' geomet cký plán č'
1608-204120I'7 lypřacovaný spo]ečností Kad1ec K.K' Nus1e, spol. s r.o.. potwzený
katastlá]ním uřadem dle 19.9.2019 a návrh soúlasného prohlášení \Tpracovanóho
spo]cčnostíKadlec K.K' Nusle. spo]. s f'o.
Doporučuje Zastupite]stvu města Klecany schválit znění a podpís soul asného prohlášení
v1pracovaného společností Kad]ec K.K. NtLsle, spol. s r'o. , kterým se opraví hranice
pozemku p' parc. 195/11 k.ú. Klecany v ka1astru íemovitostí dle skutečnosti a dále se oplaví
chyba ve výměře pozem|u č. parc. 220 dle geometrického plárru č' 1608-204/2017
\,yplacovaného společnostíKad]ec K'K. Nusle, spol' s r'o., potvzeného katastrá]ním
úřadem dle 19'9'2019 pod čj. PGP-315'712019-209
t]k]ádá starostovi předložit návlh usnesení ZM ke schválení. termín: nejbližšízasedání
1.

zasfupitelstva města.
Hlasování: ,l pro - 0 proti
3.

-

0 zdržel se

Bcre na vědomí inÍbrmaci stalosty o potiebě zajištění podpisu sn1ouvy o smlouvě budoucí o
věcr]ém břemeni inŽenýrské sítě pro u1ožeíídešt'ovékanalizace o délce cca 40 m do

pozemku č. parc. 390 k'ú- Klecany přo potieby řekoÍstrukce komunikací v lokalitě Na
Vinici' nálrt znění smlouv'r.o snllouvě budoucí o věcném břemeni jnženýťskésítě pro
uloženídešťovékanalizace do pozemku č'parc.390 k.ú. KJecan.v, znalecký posudek č.
32/3396/19 vyplacovaný ing. Janem Fujáčkom staoovujicí cenu včcnéhobřemene na částku
3 l20.- Kč za každý započatý čtverečlrímetr plochy.
Dopot'učuje Zastupitelst\u města Klecao'v schválit znění a podpis sm]ou\ry o smlouvě
budoucí o věcném břemeni inženýNkésítčpro uloženídešt'ové kaualizace do pozemku č.
parc' 390 k.ú' Klecany

Uk]ádá stalostovi návrh znění sm1ou\'v o sm]ouvě budoucí o věcrrém bieneni inženíTské
sítčZM, temín| nejb]ižŠízascclání ZM'
Hlasování:'1 pro 0 ploti _ 0 zdržcl se
4.

Schválila znění a podpis sm1ouv-v o \'ýpůjčcese spolkem AktivKid Z.s., IČ 05501767, se
sídlem Pod Černou skálott 659' 250 61 Klccany na část budovy č'p. 968 v areálu Dolní
K;lsárn3
Hlasor'ání: 4

pro 0 proti

0 zdrŽel se

). Bele na vědoní inlbnnaci starosty o potřebě provedení směn-v pozenrku č. parc.356/59 k.ú'
Klecany ostatní plocha _ neplodná půda o výněře 7 m: ve vlastnictví měsla Klecany za
pozemek č' parc' 357/16 k.ú' K1ccany zahlada o r'ýměře l08 m2 ve vlastnic1v
. 25067 Klecan}'.
býem
, 25067 Klecany .
b)'lem
' Činice.
l8l00 Praha a
bytem
' 25067 Klecan'v, návrh znění
směnné smlouv}. znalecký posudek
3213396/19 D'piacovaný ing' Janem Fujáčkem
stanovu.'jící cenu pozemku č. paíc. 357/16 na 70 200,_ Kč a cenu pozenrku č. parc' 356/59 na
21 400,-

K

Doporučuje Zastupitelstvu měsla Klecar'r-v schválit znění a podpis s]něnné smlouvy' kterou
sc píovádí srněna pozenrlu č' parc.356/59 k'ťl. Klecany ostatní plocha neplodná půda o
l'ýměře 7 r'rr2 ve vlast1'lictví měsla K]ecány za pozcmek č. parc. 357/L6 k'ťr. Klecany zahťada
o výměře 108 m2 ve v]astnictví
b),tem
' 250ó7 Klecany.
bytem
, 250ó7 Klecany .
bytem
, 18 ] 00 Praha c
b}'te]I
,18
, 25067 Klecany' zaplacení rozdílu cen pozemků ve r'ýši
800.- Kč
majitelůn pozemku č' parc' 357,/J ó k.ťr' I(ecany.
Ukládá starostovi předložit smě lou smloLrvu ke schválcní' tennín: nejbližšíj ednání ZM.
Hlasování: 4 pfo-0proti 0 zdrŽel se
6. Berc na vědoní i fomaci starosly o potřebě proveder]í opmvy chodníku a konunikacc a
nabídku spo]ečnosti PN_stavební
Úmčny zcnriDy v trávííklr vul. Do Klecánek
společÍosts.f'o., IČ: 28496931, místem podnikání Na hťadišti 221,25o 6'7 Klecany na
provedení oplavy chodníku a komunikace a 1Ínráry zeniny v trá\'níku v u]. Do Klecánek
za cenu 1 098 147.63 Kč bez DPH
Sclrvďrrje objednání opťa\'y chodníku a komunikace a \'jměny zeminy v trál'níku v rrl. Do
Kleciánek u společnosti PN_stavební společnost s.r.o', IČ: 28496931, místem podnikání Na
hradišti 224, 250 67 Klecan'v za cenu 1 098 147.63 Kč bez DPH
Ukládá vedoucímu oddělení splávy majetku a investic připťavit objedíávku k podpisu'
termín 1l.10.2019'
7. SchváIila

a
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Bc. Daniel Dvořák

