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Usnesení č. 13/ 2016 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 31. 3. 2016 

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

Omluven: Mgr. Pavel Kotrba 

Host: Ing. Michal Rathouzský 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Smlouva o návratné finanční výpomoci 

3. ZŠ a MŠ Klecany – žádost o příspěvek na zkvalitnění výuky anglického jazyka 

4. ZŠ a MŠ Klecany – účetní závěrka 

5. Žádost o ukončení nájemní smlouvy 

6. Administrace dotace a studie proveditelnosti – hasičská cisterna 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Na základě rozhodnutí rady města ze dne 21. 3. 2016 schválila uzavření smlouvy o 

návratné finanční výpomoci a panem T. K. 

Hlasování: 4  – 0  – 0 

3. Schválila žádost ředitele ZŠ a MŠ Klecany o finanční příspěvek, který bude použit 

na úhradu nákladů spojených se zkvalitněním výuky anglického jazyka. Jako 

asistent pedagoga bude zaměstnán rodilý mluvčí v anglickém jazyce. 

Hlasování: 4  – 0  – 0 

4. Schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Klecany. 

Hlasování: 4  – 0  – 0 

5. Schválila žádost paní Martiny Pokorné o ukončení nájemní smlouvy na parkování 

kamionu v Dolních kasárnách dohodou ke dni 31. 3. 2016 

Hlasování: 4  – 0  – 0 

6. Vzala na vědomí nabídku společnosti LK Advisory, s. r. o., IČ 24275093, místem 

podnikání Helichova 795, 290 01 Poděbrady na zajištění administrace dotace na 

hasičskou cisternu v rámci výzvy č. 19 „Technika pro integrovaný záchranný 

systém“ za cenu 30 000,- Kč bez DPH za přípravu žádosti o dotaci a 130 000,- Kč 

bez DPH za zhotovení studie proveditelnosti. 

Schválila znění a podpis smlouvy zajištění administrace dotace na hasičskou 

cisternu v rámci výzvy č. 19 „Technika pro integrovaný záchranný systém“ se 

společností LK Advisory, s. r. o. za cenu 30 000,- Kč bez DPH za přípravu žádosti o 

dotaci a 130 000,- Kč bez DPH za zhotovení studie proveditelnosti. 

Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu. 

Hlasování: 4  – 0  – 0 

 

 

 

       Bc. Daniel Dvořák                                                                               Ivo Kurhajec 
            místostarosta                         starosta 


