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Usnesení č. 32 /2017 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 25.9. 2017 od 16:00 

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

Omluven: Mgr. Pavel Kotrba 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Jmenování členů povodňové komise 

3. Pravý Hradec - Návrhy k projednání do ZMě 

4. Program Zastupitelstva města Klecany 5.10.2017 

5. Nájemní smlouva 

6. Žádost o vybudování nové učebny 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Jmenovala členy povodňové komise ve složení: Ivo Kurhajec – předseda, Daniel Dvořák – 

místopředseda, členové – Karel Beran, Jan Filinger-velitel SDH, Ing. Milan Fischer-velitel 

městské policie 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

3. Vzala na vědomí návrh zastupitelek za Žijeme v Klecanech o zařazení bodů do 

zastupitelstva města, které se bude konat 5.10.2017. Pravý Hradec navrhuje 

výstavbu nových městských bytů nebo  

rekonstrukci stávajících objektů ve vlastnictví města na nájemní byty, výstavbu hřiště pro 

děti i dospělé např. parkurové hřiště, horolezeckou stěnu nebo lanové hřiště atd., dále zřízení 

klikacího rozpočtu. 

Klikací rozpočet je uveřejněn na webových stránkách města Klecany od roku 2015. 

4. Schválila program zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se bude konat 5.10.2017. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

5. Schválila uzavření nájemní smlouvy č. 031/2017 na nebytové prostory v domě č..p. 54 s Ing. 

Tomášem Černým. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

6. Vzala na vědomí žádost ředitelky Bc. Dany Snížkové ZUŠ Klecany o vybudování nové 

učebny pro výuku hry na kytaru a na housle. 

Souhlasí s vybudováním učebny. Projektová dokumentace a výstavba nové učebny bude 

financována z rozpočtu ZUŠ. Základní umělecká škola před realizací stavby uzavře 

s městem Klecany Smlouvu o vypořádání zhodnocení majetku uzavřenou podle zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

 

Daniel Dvořák   Ivo Kurhajec 

 místostarosta         starosta 


