
Usnesení č. 2/ 2017 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 9. 1. 2017 

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

Medek 

Host: Martin Hora 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Žádost o výpůjčku pozemku 

3. Pravý Hradec – žádost o změnu využití části finančního příspěvku 

4. Informace z jednání s VKM a. s. a SVAS a. s.  

5. Neogenia s. r. o. - nabídka služby 

6. Informace o návštěvě MP Čelákovice 

7. SDH – zásahové vybavení 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Projednala žádosti Klubu biatlonu a spolku Pravý Hradec o výpůjčku části pozemku za 

objektem č.p. 968 (bývalý výstrojní sklad) v Dolních Kasárnách. Z důvodu dvou žádostí o 

výpůjčku stejného pozemku bude vedení města jednat se zástupci obou subjektů o 

možném řešení. 

3. Projednala žádost spolku Pravý Hradec o změnu využití nevyčerpané části finančních 

prostředků z příspěvku města na činnost spolku. Po dohodě s předsedkyní spolku paní 

Tomášovou bude o změně využití nevyčerpané části příspěvku rozhodnuto po konečném 

vyúčtování energií v objektech užívaných spolkem Pravý Hradec. 

4. Vzala na vědomí informace Mgr. Pavla Kotrby o jednání se zástupci VKM a. s. a SVAS a. s.  

ve věci budoucího provozování ČOV Klecany. 

5. Neschválila nabídku společnosti Neogenia s. r. o., místem podnikání Hybešova 42, 602 00 

Brno, na zakoupení služby „Mobilní rozhlas“ za cenu 49 900,- Kč bez DPH. 

Hlasování: 1 pro (Kotrba)  – 4 proti – 0 zdržel se  

6. Vzala na vědomí informace místostarosty o návštěvě vedoucího strážníka Městské policie 

Čelákovice ve věci získání poznatků k založení Městské policie Klecany. 

7. Projednala požadavek SDH Klecany na dokoupení zásahového vybavení a možnost získání 

dotace k tomuto účelu. 

  

 

 

   
 Bc. Daniel Dvořák                                                                                                                          Ivo Kurhajec 
   místostarosta                                                                                                                                 starosta 

 

   
 


