
 

Usnesení č. 19/ 2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 25. 5. 2015 

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

Kurhajec 

Omluven: Jiří Medek 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Dar – Fond ohrožených dětí 

3. Rozpočtové opatření č. 4 

4. Pronájem  plochy - Dolní Kasárna 

5. Rozhodnutí Krajského úřadu – MHM EKO s. r. o. 

6. Zajištění zázemí při pořádání Sportovního dětského dne 

7. Návrh na změnu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – Pravý Hradec 

8. Termín zasedání ZMě 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Schválila poskytnutí daru Fondu ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 

00 Praha 1, ve výši 500,- Kč 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

3. Schválila rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015 v předloženém znění. Jedná se o 

úpravy rozpočtu dle skutečnosti v rámci jednotlivých paragrafů. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

4. Č. j. 2096/2015 schválila žádost Ing. Tomáše Eršila o pronájem plochy - části 

pozemku č. 463/7 o výměře 96 m2 pro položení dvou skladových ocelových 

kontejnerů a 100 m2 pro přistávání a start malého ultralehkého vrtulníku. Protože 

plocha splňuje všechny podmínky dané vyhláškou č. 64/2010 Sb. (§14) Rada 

města souhlasí s využitím pronajaté plochy k provozování letecké činnosti za těchto 

podmínek: 

- nájemce se zavazuje, že nebude hlukem ani jiným způsobem obtěžovat 

obyvatele města Klecany a přilehlých obcí 

- nájemce bude dodržovat podmínky provozu civilních letadel a vrtulníků dané 

zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a podmínky dle vyhlášky 

Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 

49/1997 Sb., a vyhláškou č. 64/2010 Sb. 

- pronajatá plocha bude využívána pouze za účelem rekreačního a sportovního 

létání 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

5. Bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje – souhlas 

s dodatkem č. 5 provozního řádu „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, provozovatel MHM EKO s. r. o., se sídlem K hutím 5/665, 194 00 

Praha 9, IČO 45789355. 

6. Schválila zapůjčení 10 ks pivních setů, pártystanu a nádob na odpad pro Sportovní 

dětský den, který se bude konat v neděli 31. 5. 2015 od 14:00 na fotbalovém hřišti a 

v přilehlém sportovním areálu.  

Hlasování: 4 – 0 – 0 

7. Projednala návrh spolku Pravý Hradec na změny ve smlouvě o poskytnutí 

finančního příspěvku z rozpočtu města. Ukládá místostarostovi jednat 

s předsedkyní spolku Pravý Hradec a navrhnout konečné znění smlouvy. 

8. Schválila termín zasedání Zastupitelstva města Klecany: 11. 6. 2015 od 18:15 

Hlasování: 4 – 0 – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Daniel Dvořák                                                                            Mgr. Pavel Kotrba   
            místostarosta                      člen rady města 


