Usnesení č. 19 12017
ze zasedání Rady města Klecany, které se kona|o dne 29. 5.2017 od 16:00
Přitomni dle plezenčnílistiny: lvo Kurhajec' Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba,
(příchod l6.50 hod-), Ing' Jiři Bendl

Jiií Medek

Program zasedání:
Schválení plogÍamu zasedání Rady něsta K]ecany
2. Žádost Pravého Hraclce o por'olení používat pÍostor v Dolních Kasámách
3. Zápis z pracovní schůzky

l.

4.
5.

6'

7.

Žádost PÍavého Hradce o prodlouženívýpťrjčky
Nákup vozidla pro potřeby městské policie
Trarrrvajová linka Zdiby

8'

Žádost o dotaci Národní ťlstav duševÍíhoZdraví
Prrr'nl pol'1oc pro vyŤe:šnl m.rjetktrprar nilh

l

Rada města Klecany:
Schválila proglam zasedání'

'ztahů

na

ťoV Klecani

Hlasování: ,1pro 0 proti 0 zdržel se
2.
Projednala Žádost spo1ku Pravý Hradec pouŽívat prostor v Do1ních Kasámách mezi
objektem č'p. 960 a paintbal1cm' Nedoporuču'je používat stávající želcznou konstfl'ikci pro
vzdušnou akrobacii z důvodu' Že konstrukce není zkolaudována k těmto ťlčelůma je
dlouhou dobu nepouŽíviána.
Hlasování: 0 pro _ 3 proti I zdlž.d se (Dvořák Darriel)
3
Vza1a na vědomí zápis z pracovní schůzky konané dne 17.5'2017 mezi městem Klecany a
zástupci ZŠa MŠKlecany ohledně Výs1edku hospodaření příspěvkové trrganizacc za rok
2016, rozpočtu na rok 20l8 a střcúrědobému vý'hleclu rozpočtu piíspěr'kové organtzace.
4. Vzala na vědomí žádost spo1ku Pravý Hradec o prorlloužení qapůjčnísm1ouvy na objekt
Rychty. Povčřila veclení města kje(lnani s\edenlm ZŠa MŠK]ecan) o možnosti
piestěhování spo1ku Pravý Hradec'
5. Schválila nákup vozir1la Dacia Duster 1'6 scE tJ'l 'lx4 pÍo potŤeby Městské po]icie Klecany
od společÍostiAUToAVANT DRUŽST\ o' lČ 'lRll3u2hl, se sld]em Dáblická 2' l82 00
P.aha 8 za ceÍu 355.700,- Kč'
Hlasování: 5 pro-0proti 0 zdrŽe] sc
6. Vzala na vědomí jufonnaci místostalosty o jednání, které proběhlo vc Zdibech drre
19.5'2017. Cílenr bylo představit projekt tramvajové linky do Zdib' Město Klecany projekt
podponiie.
'7. Schválila posk1'tllutí dotace Národnímu ústavu duševního zdtaví' odd' kognitivííchporuch
ve výši 33'ó50,- Kč, ktelá bude využita pro podpoÍu výzkumu Alzheimelovy nemocj, včetně
psychometlického testování' účastina kongerech a dalšíhoodborného vzdě1áníjejich
pracovníkťr.
Schválila znění a podpis veŤejnoprávní smlouvy o poskýnutí veřejné firrančnípodpoly č'
17/2017' u7avřcnou mezí poskýovatelem: město Klecany a příjemcem Nároú]í ústav
duševního zdlaví' odd. kognitivních ponrch AD Centrum' zastoupené pro1'' N{UDI'
Cyrilem Hóschle1n' DrSc'. FRCPs,r'cb.Ič 00023752. Topo1ovn 748,25o ó7 K]ecdny'
Hlasování: 5 pro_0 proti 0 zdržel se

8'

Be.e na vědomi jnformaci starosty o potřebě zajištčníplávní pomoci ve véci \}TeŠeni
majetkoplávních vztahů na ČoV Klecany se společností Vodámy Kladoo - Mělník' a's',
nabídku JUDi. Pavly Plašilové,1Č 66255864, místem podÍikáni Jakubská 1, 602 00 Bmo
7a cenrr ] 300_- Kč,/hod be7 DPH
Schvaluje znění a uzavření smlouly o plávní pomoci ve věci vyřešení majetkoprávních
vztahů na Cov K]ecan} se spolťčnostíVodámy K]adno - Mělník, a's za cenu 1300'Kč'4tod bez DPH.
Ukládá technikovi sprá\T majetku připravit sm]our'u k podpisu, temín: 5'6.2017.
Hlasování:5 pro 0 protj 0 zdrže1 se

/-YfrrBc. Daniel Dvořák
místostalosta
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