
Usnesení č. 2 / 2015 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 12. 1. 2015 
 

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

Kurhajec, Jiří Medek  

Host: Mgr. Vladimír Lacina 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání rady města 

2. Kritéria pro přijímání dětí do základní školy 

3. Smlouva o zřízení služebnosti – pozemek č. 234/27 

4. Nabídka na zpracování návrhu na obnovu zvláštní ochrany Klecanského háje 

5. Výběr uchazeče na post „Projektový manažer a investiční technik“ 

6. Zpráva o činnosti OP Zdiby na území města Klecany 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Vzala na vědomí kritéria a podmínky pro přijímání dětí do základní školy. Kritéria 

budou zveřejněna na webu ZŠ a MŠ, v Klecanském zpravodaji, na letácích na 

veřejně dostupných místech a vyhlášena městským rozhlasem. 

3. Na základě smlouvy o smlouvě budoucí (č.j. 679/2011) ze dne 26. 5. 2011 schválila 

smlouvu se společností Lesy České republiky, s. p. o zřízení služebnosti spočívající 

v právu zřízení a provozování stavby, údržby a opravy stavby, volného přístupu 

chodců a cyklistů a stezky na pozemku č. 234/27 o výměře 174 m2  (ul. Pod 

Černou skálou a U školky)  za 10.000,- Kč bez DPH. 

Hlasování: 5  – 0  – 0  

4. Schválila cenovou nabídku  p. Jaromíra Bratky na zpracování návrhu na obnovu 

zvláštní ochrany Klecanského háje a návrhu plánu péče ve výši 26.800,- Kč 

Hlasování: 5 - 0 - 0                             

5. Na doporučení výběrové komise schválila výběr uchazeče paní Mgr. Miloslavy 

Pecháčkové na pozici „Projektový manažer a investiční technik“, kterou bude 

provádět na dobu určitou (po dobu mateřské dovolené Ing. Holubové). 

Hlasování: 5 – 0 - 0 

6. Vzala na vědomí zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany 

v období červenec – prosinec 2014. Zpráva bude zveřejněna na webu města. 

 

    Příští zasedání Rady města se bude konat  19. 1. 2015 od 15:30 hod. 

 

 

 

        Bc. Daniel Dvořák          Ivo Kurhajec 
             místostarosta     starosta 


