Usnesení č. 20 / 2014
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 16. 6. 2014
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Ladislav Němeček,
Ing. Jiří Bendl, Jiří Medek

1) Č.j. 2153/14 schválila záměr vybudování vjezdu na pozemek par. č. 52/4 v k.ú.
Klecany Mgr. Lenky Lisé PhD. Podmínkou vybudování je zachování průtočného
průřezu koryta dešťové vody, napojení komunikace v souladu se Zákonem o
pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.
2) Č.j. 2281/14 schválila žádost spolku Pravý Hradec o příspěvek ve výši 4.000,Kč na vystoupení dechovky MONA v sobotu 21.6. 2014 bude v rámci akademie
Pravého Hradce a
otevření Babiččina dvorečku a zahrádky budované
s podporou Města klecany a České spořitelny. Vyúčtování příspěvku bude
předloženo do 30.6.2014 do účtárny města Klecany.
3) Schválila roční závěrky příspěvkových organizací ZUŠ Klecany a ZŠ a MŠ
Klecany za rok 2013.
4) Pověřuje ředitele ZŠ a MŠ Mgr. Vladimíra Lacinu k přípravě a realizaci
výběrového řízení na rekonstrukci vzduchotechniky v jídelně školy.
5) Č.j. 2270/14 schválila mimořádnou odměnu pro ředitele ZŠ a MŠ Mgr. Vladimíra
Lacinu. Odměna bude plně hrazena z mzdových prostředků školy.
6) Č.j. 2209/14 schválila zastřešení vchodu do objektu Městské ubytovny
v Klecanech dle předložené nabídky ve výši 18.470,- Kč bez DPH.
7) Č.j. 2256/14 vzala na vědomí protokol o kontrole ČOV Klecany, provedené dne
12.6.2014. Kontrolou současného provozu ČOV nebyly zjištěny závady v jejím
provozu, nebylo zjištěno porušení vodního zákona.
8) Č.j. 2257/14 schválila cenovou nabídku od p. Vojtěcha Poláčka na zhotovení 2
ks pamětní desky „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“ za cenu 9.796,- Kč.
9) Schválila podpis pojistné smlouvy se spol. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group pro projekt „Cyklostezka Klecany – Klecany přívoz.“ Pojistná
částka je ve výši 5.778,- Kč za rok.

Příští zasedání Rady města se bude konat 23. června 2014

Ladislav Němeček

Ivo Kurhajec

