
 

Usnesení č. 12 / 2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 9. 4. 2015 

Přítomni dle prezenční listiny: Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání rady města 

2. Smlouvy o partnerství k projektu „Rekonstrukce místních komunikací“ 

3. Změna termínu akce k 70. výročí konce II. sv. války  

4. MHM EKO – rozšíření služeb – dodatek provozního řádu 

5. Žádost o dotaci na projekt „Víceúčelový sportovní areál Klecany“ 

6. Zpracování podkladů a žádosti o dotaci do Fondu rozvoje obcí a měst 

Středočeského kraje – projekt „Víceúčelový sportovní areál Klecany“ 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Schválila uzavření smluv o partnerství k projektu „Rekonstrukce místních 

komunikací v Klecanech“ se Sdružením hasičů ČMS – Sborem dobrovolných 

hasičů Klecany, Václavem Šťastným a společností PN–Stavební společnost s. r. o. 

Hlasování: 3 – 0 – 0   

3. Vzala na vědomí informaci o změně termínu pietní akce u příležitosti 70. výročí 

konce II. sv. války – akce se bude konat 7. 5. 2015 od 18:00 na náměstí V. B. 

Třebízského. 

4. Č. j. 1357/2015 souhlasí s rozšířením služeb společnosti MHM EKO s. r. o.  

uvedených v dodatku č. 5 provozního řádu pro „Zařízení ke shromažďování, 

skladování, sběru nebo výkupu elektrických a elektronických odpadů a 

automobilových katalyzátorů“, které je umístěno v objektu Dolní kasárna, objekt  

č. 89 na pozemku parc. č. 463/7, k. ú. Klecany. 

Hlasování: 3 – 0 – 0  

5. Schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Víceúčelový sportovní areál Klecany“ 

z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje a ze 

středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování projektu 

v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu 

Hlasování: 3 – 0 – 0  

6. Schválila cenovou nabídku p. Jana Suchomela a podpis smlouvy o dílo na 

zpracování podkladů a žádosti o dotaci do Fondu rozvoje obcí a měst 

Středočeského kraje – projekt „Víceúčelový sportovní areál Klecany“, za cenu 

65 000,- Kč bez DPH.  

Hlasování: 3 – 0 – 0  

 

        Bc. Daniel Dvořák                                                                              Ivo Kurhajec 
            místostarosta                          starosta 


