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Usnesení č. 9/ 2016 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 25. 2. 2016 

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

Kurhajec, Jiří Medek 

Host: Ing. Michal Rathouzský 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Podání žádosti o dotaci – dopravní automobil pro SDH 

3. Kritéria a podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy 

4. Ukončení mandátní smlouvy 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Vzala na vědomí  

a) zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu  

    „Dotace pro jednotky SDH obcí“ vydané Ministerstvem vnitra dne 6. 1. 2016 

b) vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro   

    jednotky SDH obcí“ pro rok 2016 vydané Ministerstvem vnitra  

Souhlasí v souladu s usnesením Zastupitelstva města Klecany č. 8/ 2015 ze dne 

10. 12. 2015 s předložením žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro 

Sbor dobrovolných hasičů Klecany s celkovým rozpočtem do výše 1 000 000,- Kč 

bez DPH v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v programu 

Dotace pro jednotky SDH obcí. Schválila poskytnutí min. 50% podílu způsobilých 

výdajů projektu z rozpočtu města Klecany, až do výše 550 000,- Kč bez DPH  

a potvrzuje, že město Klecany disponuje dostatečnými finančními prostředky 

k financování spoluúčasti na akci. 

Ukládá finančnímu výboru zajistit vyčlenění finančních prostředků na financování 

akce pořízení dopravního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů Klecany v min. 

výši 50% nákladů až do výše 550 000,- Kč bez DPH. 

Hlasování: 5  – 0  – 0 

3. Vzala na vědomí návrh směrnice – Kritéria a podmínky pro přijímání dětí do 

mateřské školy vypracované ředitelem ZŠ a MŠ Klecany. 

Schválila směrnici – Kritéria a podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy 

v předloženém znění. 

Hlasování: 5  – 0  – 0 

4. Schválila ukončení mandátní smlouvy č. MSP 2/ 2011 s panem Lubošem Ježkem 

dohodou ke dni 29. 2. 2016 dle dodatku č. 5 k mandátní smlouvě 

Hlasování: 5  – 0  – 0 

 

 

 

       Bc. Daniel Dvořák                                                                                   Ivo Kurhajec 
            místostarosta                             starosta  


