Usnesení č. 3 / 2015
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 19. 1. 2015
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba, Ivo
Kurhajec, Jiří Medek
Hosté: Nataša Máchová, Ivana Klímová

Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání rady města
2. Nájemní smlouva – p. Savka
3. Schůzka občanů a zastupitelů s vedoucím strážníkem OP Zdiby
4. Odměny při obřadech - pohřby
5. Nájemní smlouvy k pozemku č. 351/1
6. Výběrové řízení – Technik správy majetku obce
7. Stanovisko k plánovanému rušení některých pracovišť ORP v Praze
8. Doplnění dopravního značení v ulici „U Obalovny“
9. Útulek „Felix“
10.Rozpočtové opatření č. 10
11.Dodatek ke smlouvě – P3 Prague D8 Management s. r. o.

Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Schválila uzavření nájemní smlouvy č. 002/2015 s panem Jiřím Savkou o pronájmu
nebytových prostor v areálu Dolních kasáren.
Hlasování: 5 – 0 – 0
3. Vzala na vědomí pořádání schůzky občanů a zastupitelů města s vedoucím
strážníkem obecní policie Zdiby panem Wachtlem na téma: Zajišťování bezpečnosti
a veřejného pořádku v Klecanech. Schůzka se bude konat ve středu 28. 1. od 18:00
v zasedací místnosti městského úřadu.
4. Schválila návrh na odměňování osob činných při občanských obřadech a
s účinností od 20. 1. 2015 stanovuje pro pohřby částku ve výši 300,- Kč za obřad
v pracovní den a částku 500,- Kč za obřad v sobotu, neděli, ve státem uznaný den
pracovního volna nebo mimo pracovní dobu.
Hlasování: 5 – 0 – 0
5. Schválila prodloužení stávajících nájemních smluv k pozemku 357/1 (zahrádky na
Vinici) do 30. 6. 2015
Hlasování: 5 – 0 – 0

6. Na doporučení výběrové komise přijala na pozici „Technik správy majetku obce“
ing. Michala Rathouzského.
Hlasování: 5 – 0 – 0
7. Vzala na vědomí nesouhlasné stanovisko starostů obcí sdružených v MAS nad
Prahou s plánovaným zrušením některých pracovišť správních úřadů obce
s rozšířenou působností (Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) v Praze a jejich
přesunem do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi. Vedení města se k výzvě
připojuje.
8. Schválila nabídku společnosti Impercom s. r. o. na doplnění stálého dopravního
značení v ulici U Obalovny za cenu 21 303,60 Kč.
Hlasování: 5 – 0 – 0
9. Vzala na vědomí žádost o zprostředkování komunikace mezi vedením útulku Felix
a zájemci o dobrovolnickou činnost. Rada pověřila vedení města jednáním
s vedením útulku.
10. Schválila závěrečné úpravy v rozpočtu města za rok 2014 rozpočtovým opatřením
č. 10. Jedná se o přesun prostředků v rámci jednotlivých paragrafů.
Hlasování: 5 – 0 – 0
11. Schválila podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajištění autobusové
dopravy uzavřené dne 1. 1. 2013 mezi městem Klecany a společností P3 Prague
D8 Management s. r. o.. Jedná se o navýšení příspěvku na dopravu v roce 2015
podle aktuálních cen účtovaných městu společností ROPID.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Příští zasedání Rady města se bude konat 2. 2. 2015

Bc. Daniel Dvořák
místostarosta

Jiří Medek
člen rady města

