
Usnesení č. 36/ 2014 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 10. 11. 2014 

Přítomni dle prezenční listiny:  Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ing. Pavel Kotrba, Ivo 

Kurhajec, Jiří Medek 

Hosté: Ing. Kristýna Holubová, Lucie Meyerová, DiS Daniela Hnátová, Kamila Dvořáková 

Rada města na svém zasedání dne 11. 11. 2014: 

1. Schválila termín a program jednání ZMě Klecany na den 24. 11. 2014 od 18:15 

hodin. 

2. Schválila podpis dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 003/2014 „Realizace energetických 

úspor v areálu Mateřské školy v Klecanech“ uzavřené mezi městem Klecany 

a společností Zlínské stavby, a. s., který specifikuje popis a rozsah projektových 

prací. 

Hlasování: pro  5 – proti 0 – zdržel se 0 

3. Schválila odstoupení od dotace „Obnova obecního a krajského majetku po živelních 

pohromách v roce 2013“ pro projekt „Oprava oplocení dětského hřiště, ulice 

Povltavská, Klecánky“ z důvodu nemožnosti splnění podmínek pro vydání 

rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Hlasování: 5 – 0 – 0 

4. Č.j. 4220/2014 neschválila žádost paní Lucie Meyerové o pronájem nebytových 

prostor ke zřízení kadeřnictví a pedikůry s předpokládaným provozem dva dny v 

týdnu (pondělí a pátek) v prostoru zdravotního střediska. 

Hlasování : 0 – 2 (Kotrba, Medek) – 3 (Dvořák, Bendl, Kurhajec) 

5. Č.j. 4120/2014 schválila pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku 

(bývalá optika) DiS. Daniele Hnátové za účelem zřízení školícího centra první 

pomoci. 

Hlasování: 4 – 0 – 1 (Dvořák) 

6. Projednala žádost pana Jaroslava Melky o pronájem prostor v Dolních kasárnách 

a zadala připravit nájemní smlouvu. 

7. Č.j. 4282/2014 projednala upozornění na výskyt stromů na pozemku č. 62/10 v 

Klecánkách, které mohou svým pádem ohrozit sousední nemovitost. Bude 

provedeno místní šetření. 

8. Schválila složení povodňové komise: předseda Ivo Kurhajec, místopředseda Daniel 

Dvořák, členové - Miroslav Kodet, Karel Beran. 

9. Schválila složení komise k projednávání přestupků: předseda JUDr. Petr Moravec, 

členové - Ivo Kurhajec, Daniel Dvořák, Zuzana Kudláčková. 

10. Vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 

2014 provedeného odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského 

kraje. 

  

 Příští zasedání Rady města se bude konat 19. listopadu  2014. 

 

 

 

        Bc. Daniel Dvořák                                   Ivo Kurhajec 
             místostarosta                             starosta 


