
 

Usnesení č. 8 /2017 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 20. 2. 2017 od 16:00 

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

Jiří Medek 

Hosté: Luboš Ježek, Jaroslava Barešová, Alena Němečková, Vladimír Lacina 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Revitalizace údolí potoka pod Černou skálou 

3. Účetní uzávěrka ZUŠ 

4. Česká školní inspekce – Inspekční zpráva a Protokol o kontrole 

5. Smlouva o společném školském obvodu 

6. Letní provoz MŠ 

7. Žádost o pronájem předzahrádky 

8. Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 013/2017 

9. Žádost o začlenění pozemku do nájemní smlouvy 

10. Psí hřiště 

11. Plná moc k organizování XXI. Klecanské veteran rallye 

12. Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Klecany za r. 2016 

13. Termín zasedání ZMě 

14. Aktualizovaná nabídka VKM, a. s. 

15. Žádost o ukončení nájemní smlouvy 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Bere na vědomí zpracovanou studii „Revitalizaci údolí potoka pod Černou skálou“, 

informace o investičním záměru a možných dotačních titulech a doporučení stavební 

komise. 

Schvaluje realizaci předprojektové přípravy dle zpracované studie na I. etapu - dno údolí a 

IV. etapu – skládka a pověřuje investičního technika k zajištění výběrových řízení na: 

administrátora dotací a zhotovitele předprojektové přípravy stavby (studií, DUR vč. IIČ)  

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

3. Vzala na vědomí účetní uzávěrku Základní umělecké školy Klecany, předloží finančnímu 

výboru ke kontrole. 

4. Vzala na vědomí výsledek inspekce v ZŠ a MŠ Klecany - Inspekční zprávu č.j. ČŠIS-

2704/16-S a Protokol o kontrole č.j. ČŠIS-2706/16-S. Ukládá řediteli školy předložit radě 

města přehled nápravných opatření. 

5. Projednala smlouvu o společném školském obvodu s obcí Větrušice v souvislosti s novelou 

školského zákona. 

6. Schválila letní provoz mateřské školy. Otevřeno bude 3. 7. – 28. 7. 2017, MŠ bude uzavřena 

od 31. 7. do 1. 9. 2017. Nový školní rok začíná 4. 9. 2017. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

7. Neschválila žádost p. Horákové, provozovatelky restaurace U Mlsnýho bejka, o pronájem 

pozemku před restaurací, jedná se o část pozemku osazené zelení.  



Žádosti nelze vyhovět z důvodu, že po dobu udržitelnosti dotačního projektu revitalizace 

náměstí nelze pronajímat a využívat pozemek k jinému účelu. 

Hlasování: 0 pro – 5 proti – 0 zdržel se 

8. Bere na vědomí žádost p. Pavla Špinky, bytem U Santošky 944/16, Praha 5, IČ 60479612 o 

pronájem prostoru ke zkoušení kapely. 

Schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 013/2017. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

9. Bere na vědomí žádost p. Radovana Mojžíše o začlenění části pozemku par.č. 463/7 o 

výměře cca 150 m
2
 k nájemní smlouvě č. 027/2014. 

Schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

10. Projednala možnost zbudování psího hřiště. S navrhovanými lokalitami seznámí zástupce 

chovatelů psů. 

11. Schválila udělení plné moci panu Ladislavu Němečkovi k zastupování města Klecany při 

vyřizování veškerých povolení a dalších záležitostí spojených s organizováním XXI. 

Klecanské veteran rallye 2017, která se bude konat dne 10. 6. 2017. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

12. Vzala na vědomí rozbor hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2016, předá finančnímu výboru ke 

kontrole. 

13. Schválila termín zasedání ZMě – 9. 3. 2017 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

14. Projednala aktualizovanou nabídku spol. VKM, a. s. na převzetí vodárenské infrastruktury 

ze dne 17. 2. 2017. Předloží ZMě na nejbližším zasedání. 

15. Schválila žádost p. Martina Hanuše, IČ: 41322797, o ukončení nájemní smlouvy o nájmu 

nebytových prostor č. 030/2016 ke dni 28. 2. 2017. Předmětem nájmu je koje č. 8 v budově 

č. p. 944, Dolní Kasárna. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

 

 

 

 

   
 Bc. Daniel Dvořák   Ivo Kurhajec 

       místostarosta     starosta 

 

   
 


