Usnesení č. 30 /2017
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 4.9. 2017 od 16:00
Přítomni dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Jiří Medek
Omluven: Mgr. Pavel Kotrba
Hosté: Ing. Michal Rathouzský
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany
2. Výpověď z nájmu
3. Informace – žaloba proti rozhodnutí
4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve veřejném sektoru
5. Uzavření smlouvy o předávání údajů o spotřebě vody v obci Klecany
6. Žádost o schválení výjimky - počet žáků
7. Vyřízení petice
8. Psí louka
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Rada města Klecany:
Schválila program zasedání.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Schválila žádost o výpověď z nájmu nebytových prostor p. Zdence Burdové ke dni
30.9.2017. Paní Burdová užívala nebytové prostory v domě č.p. 54, náměstí
V.B.Třebízského.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Vzala na vědomí informaci o žalobě, kterou podali manželé Harnachovi proti rozhodnutí
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Vzala na vědomí informaci, že od května 2018 se na organizace veřejné moci a další veřejné
subjekty vztahuje závazná povinnost zřídit novou funkci tzv. Pověřence pro ochranu
osobních údajů.
Bere na vědomí informace starosty o potřebě uzavření smlouvy o předávání údajů o
spotřebě vody ve městě Klecany a nabídku společnosti Středočeské vodárny, a.s., IČ:
26196620, místem podnikání U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno na předávání údajů o
spotřebě vody ve městě Klecany za cenu výši 5,- Kč bez DPH za každé poskytnuté odběrné
místo.
Schvaluje znění a podpis smlouvy o předávání údajů o spotřebě vody ve městě Klecany se
společností Středočeské vodárny, a.s., IČ: 26196620, místem podnikání U Vodojemu 3085,
272 80 Kladno za cenu výši 5,- Kč bez DPH za každé poskytnuté odběrné místo.
Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu, termín 8.9.2017.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Schválila výjimku z maximálního počtu žáků v 7.A pro období 1.89.2017 do 30.6.2020.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Vzala na vědomí text petice „Za znovuobnovení důstojných životních podmínek v okolí
restaurace FARM TABLE“ a informaci místostarosty o způsobu vyřízení.
Projednala možnosti umístění psí louky na pozemku, který má pronajatý Český kynologický
svaz. Vedení města projedná toto možnost s předsedkyní Českého kynologického svazu.
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Dále bude jednat s mysliveckým spolkem o možnosti volného pobíhání psů na cestách mezi
poli.

Daniel Dvořák
místostarosta

Ivo Kurhajec
starosta
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