Usnesení č. 18/ 2012
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 11. 6. 2012
Přítomni dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Ladislav Němeček, Ing. Kristýna Holubová
Omluveni: Daniel Dvořák

1. Č.j. 1405/2012 schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-6010886/001 pro stavbu „Klecany ORESTA – kab.
vedení NN pro č.p. 73, dem. NN.“
2. Č.j. 1430/2012 neschválila nabídku společnosti ANODA, s.r.o. na zpracování
pasportu a generelu veřejného osvětlení ve výši 75.000,- Kč bez DPH.
3. Schválila podpis nájemní smlouvy č. 015-2012 s Erikou Meisnarovou a Radanou
Kupfovou na nájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 54 v Klecanech.
4. Č.j. 1515/2012 schválila konání akce společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.
k 11. výročí zahájení provozu distribučního centra v Klecanech, které se bude konat
dne 16. 6. 2012 od 18:00 hodin do 00:00 hodin.
5. Č.j. 1517/2012 vzala na vědomí zápis z jednání Školské rady Základní školy
a Mateřské školy Klecany ze dne 30. května 2012.
6. Č.j. 1518/2012 vzala na vědomí podnět Školské rady, kterým rada žádá zřizovatele
o poskytnutí projektu zateplení školy a žádá o zohlednění rizik spojených
s výskytem materiálů s obsahem azbestových vláken v areálu ZŠ a MŠ.
7. Č.j. 1535/2012 schválila konání akce „Den pro kasárna“, kterou pořádá občanské
sdružení Pravý Hradec dne 16.6.2012 od 9:00 hodin do 22:00 hodin v areálu
kasáren v bývalém výstrojním skladu a přilehlých pozemcích.
8. Č.j. 1395/2012 neschválila žádost občanského sdružení Pravý Hradec o finanční
příspěvek na projekt Den pro kasárna. Peníze byly schváleny v rámci příspěvku na
činnost sdružení pro rok 2012 .
9. Č.j. 1539/2012 vzala na vědomí audit internetových stránek zpracovaný společností
Galileo Corporation s.r.o. a předá jej jako podnět správci internetových stránek.
Neschválila nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o. na vytvoření
internetových stránek v celkové výši za výrobu 38.500,- Kč bez DPH.
10. Č.j. 1431/2012 schválila ceník inzerce v Klecanském zpravodaji navržený redakční
radou zpravodaje.

Příští zasedání Rady města se bude konat 25. června 2012.
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