Usnesení č. 19 /2017
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 29. 5. 2017 od 16:00
Přítomni dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba, Jiří Medek
(příchod 16.50 hod.), Ing. Jiří Bendl
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany
2. Žádost Pravého Hradce o povolení používat prostor v Dolních Kasárnách
3. Zápis z pracovní schůzky
4. Žádost Pravého Hradce o prodloužení výpůjčky
5. Nákup vozidla pro potřeby městské policie
6. Tramvajová linka Zdiby
7. Žádost o dotaci Národní ústav duševního zdraví
8. Právní pomoc pro vyřešení majetkoprávních vztahů na ČOV Klecany
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Rada města Klecany:
Schválila program zasedání.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Projednala žádost spolku Pravý Hradec používat prostor v Dolních Kasárnách mezi
objektem č.p. 960 a paintballem. Nedoporučuje používat stávající železnou konstrukci pro
vzdušnou akrobacii z důvodu, že konstrukce není zkolaudována k těmto účelům a je
dlouhou dobu nepoužívána.
Hlasování: 0 pro – 3 proti – 1 zdržel se (Dvořák Daniel)
Vzala na vědomí zápis z pracovní schůzky konané dne 17.5.2017 mezi městem Klecany a
zástupci ZŠ a MŠ Klecany ohledně Výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok
2016, rozpočtu na rok 2018 a střednědobému výhledu rozpočtu příspěvkové organizace.
Vzala na vědomí žádost spolku Pravý Hradec o prodloužení výpůjční smlouvy na objekt
Rychty. Pověřila vedení města k jednání s vedením ZŠ a MŠ Klecany o možnosti
přestěhování spolku Pravý Hradec.
Schválila nákup vozidla Dacia Duster 1,6 SCE 84 4x4 pro potřeby Městské policie Klecany
od společnosti AUTOAVANT DRUŽSTVO, IČ 48030261, se sídlem Ďáblická 2, 182 00
Praha 8 za cenu 355.700,- Kč.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Vzala na vědomí informaci místostarosty o jednání, které proběhlo ve Zdibech dne
19.5.2017. Cílem bylo představit projekt tramvajové linky do Zdib. Město Klecany projekt
podporuje.
Schválila poskytnutí dotace Národnímu ústavu duševního zdraví, odd. kognitivních poruch
ve výši 33.650,- Kč, která bude využita pro podporu výzkumu Alzheimerovy nemoci, včetně
psychometrického testování, účasti na kongerech a dalšího odborného vzdělání jejich
pracovníků.
Schválila znění a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č.
17/2017, uzavřenou mezi poskytovatelem: město Klecany a příjemcem Národní ústav
duševního zdraví, odd. kognitivních poruch – AD Centrum, zastoupené prof. MUDr.
Cyrilem Höschlem, DrSc., FRCPsych, IČ 00023752, Topolová 748, 250 67 Klecany.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
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8. Bere na vědomí informaci starosty o potřebě zajištění právní pomoci ve věci vyřešení
majetkoprávních vztahů na ČOV Klecany se společností Vodárny Kladno - Mělník, a.s.,
nabídku JUDr. Pavly Plašilové, IČ 66255864, místem podnikání Jakubská 1, 602 00 Brno
za cenu 1 300,- Kč/hod bez DPH
Schvaluje znění a uzavření smlouvy o právní pomoci ve věci vyřešení majetkoprávních
vztahů na ČOV Klecany se společností Vodárny Kladno - Mělník, a.s za cenu 1 300,Kč/hod bez DPH.
Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu, termín: 5.6.2017.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Bc. Daniel Dvořák
místostarosta

Ivo Kurhajec
starosta
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