Usnesení č. 27 / 2014
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 9. 2014
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří Medek,
Omluveni: Ing. Jiří Bendl, Ladislav Němeček
1. Vzala na vědomí informace od starosty města ze společného jednání komise
stavební a životního prostředí a další informace od pí. Zdeny Lomové a projednala
situaci okolo kácení v Klecanském háji. Jednomyslně podporuje stanovisko členů
komisí, občanského sdružení „Pod dubem„ a občanů města Klecany k odeslání
dopisu na Lesy ČR, a.s., ve kterém se staví za zrušení záměru kácení ve 3. čtvrtletí
roku 2015 dle lesního hospodářského plánu. Je potřeba najít jiný způsob těžby, při
němž nevzniká tzv. holina, z důvodu blízkosti obytné zóny a její ochrany před
prachem z obalovny a betonárny. Zrušení Státní přírodní rezervace Klecanský háj
v roce 1987 bylo provedeno v rozporu se zájmy obyvatel obce Klecany, a proto
budeme usilovat o její obnovu.
2. Schválila rozpočtové opatření a úpravy vně § č. 6/2014 dle předloženého návrhu.
Předá členům finančního výboru k projednání .
3. Projednala rozpočtové opatření č. 7/ 2014 dle předloženého návrhu a předá
finančnímu výboru a Zastupitelstvu města ke schválení.
4. Schválila podpis smlouvy o vytvoření společného školského obvodu mezi městem
Klecany, obcí Větrušice a ZŠ a MŠ Klecany s účinností od 9. září 2014.
5. Schválila doplacení hudebního vystoupení dechové hudby Jitřenka na akademii
Pravého Hradce ve výši 840,- Kč. Jedná se o částku DPH.
6. Č.j. 3547/ 2014 projednala snížení energetické náročnosti Zdravotního střediska se
získáním podpory z fondu OPŽP a vypracování zadávací a prováděcí projektové
dokumentace, včetně položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr dle vyhlášky č.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a dále dle přílohy č. 1 k vyhlášce. Předá ZMě
ke schválení v rámci RO č. 7.
7. Č.j. 3548/2014 projednala komplexní dotační management investičního
skupinového projektu s podporou OPŽP „Snížení energetické náročnosti ZUŠ a
tělocvičny v areálu ZŠ v Klecanech“ a předá ZMě ke schválení v rámci RO č. 7.
8. Č.j. 3515/2014 schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene a služebnosti
č. IZ-12-6000285/VB/01 se spol. ČEZ Distribuce a.s. na pozemky par. č. 195/1 a
par. č. 199.
9. Č.j. 3471/2014 projednala návrh spol. ČEZ Distribuce a.s. o odkupu pozemků pod 3
trafostanicemi. Jedná se o dvě trafostanice V Boleslavce a jednu na náměstí
Třebízského. Předá Zastupitelstvu města Klecany.
Příští zasedání Rady města se bude konat 15. září 2014.

Ing. Kristýna Holubová
radní

Ivo Kurhajec
starosta

