Usnesení č. 11 / 2013
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 22. 4. 2013
Přítomni dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jiří Medek
Omluveni: Daniel Dvořák, Ing. Kristýna Holubová
1. Č.j. 1363/2013 vzala na vědomí zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na území
města Klecany za březen 2013. Zpráva bude uveřejněna na webových stránkách
města.
2. Č.j. 1360/2013 schválila shromáždění občanů, které se uskuteční dne 1. května
2013 v 10.00 hodin na náměstí V.B. Třebízského. Shromáždění svolávají a za
bezpečnostní opatření ručí p. Jiří Valtera a p. Michal Plecitý.
3. Schválila účast Sboru dobrovolných hasičů Klecany na hasičském dnu na
Konopišti, který se koná dne 25. května 2013.
4. Vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Klecany za
rok 2012, zpráva bude předána finančnímu výboru, zastupitelstvu a se závěrečným
účtem města bude uveřejněna na úřední desce.
5. Č.j. 1331/2013 schválila účast starosty města na jednání řádné valné hromady a.s.
Vodárny Kladno – Mělník dne 23.5.2013.
6. Schválila podpis mandátní smlouvy č. 2012-025-SOD-MAN s firmou Struktis s.r.o.,
Šestajovice k zajištění stavebního dozoru při výstavbě „Adaptace výrobních prostor,
truhlářská dílna č.p. 956 Klecany“ za cenu 32.800,- Kč bez DPH.
7. Č.j. 1371/2013 schválila pořádání akce p. Radka Simulíka a p. Matěje Štěpánka
v areálu bývalé střelnice u Dolních kasáren v noci ze dne 30. 4. na 1. 5. 2013 za
podmínky řádného úklidu po akci i na přístupových komunikacích a nahlášení akce
OP Zdiby a SDH Klecany. Hudba se povoluje do 24.00 hodin 30.4.2013. Akce bude
zakončena 1. 5. 2013 v 02.00 hodin.
8. Schválila termín konání zasedání zastupitelstva města dne 16. května 2013 v 18.15
hodin v zasedací místnosti městského úřadu.
9. Schválila umístění 1 ks darované lípy srdčité od p. Líbala v ulici Na Vršku náhradou
za uschlý platan.

Příští zasedání Rady města se bude konat 29. dubna 2013.

místostarosta
Ladislav Němeček

starosta
Ivo Kurhajec

