Usnesení č. 17 l20l9
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 6. května 2019 od

ló:00

PŤítomni d1e pr'czcnční listiny| Ing' .Iiří Bcndl. Mgť. Romarr Binder. Mgr. Pavel Kotrba. ]vo
Kurhaj ec
OmLuverr: Bc. Daniel

Dvoiák

Hosté: Micha1Čer'ný

Program zasedání:
1' schválení plogramu zasedání Rady města K1ecany
2' l jelri /.\irka l-'l 20,o lŠa \4s Klecan\
j' Účctní zá\'ěrka l-3/20l9 ZUŠKiecany
.' \J\r\ nx lo,/Llilť.r. ho.p.rJii.keho tr'sledk! /Ša \Iš Klecan)
5' Žádosl o vysvět1eni a s1nímé iešenívěci
6' In1brmace s\'Mek obcí VKNI
7' Nál'rh revitá]izace lechnické části ško]níkuchvné
Rada města Klecany:

l'

Schr'áli]a program zasedání'
I]lasol'ání: ,1 pro 0 proti _ 0 zdržel se

2'
3.

4'

5.

Schválila účetnízávěrku za I- čtvftletí20i9 Zrik1adni školy a mateřské ŠkolyK]ecany- Piedá
linančnímulŤboru.
Jllasováni: 4 pro 0 ploti 0 Zd1že1 se
scbváLila úče|níZávěrku Za I' čtvrtleLi 201q ZUŠKlecilrv' Pieda t'irranČĎínu výboru.
lllasování: 4 pr'o 0 ploti 0 ZdrŽe] se
Schvá]jla řozdělení hospodiiiskebo v)sledku ZŠr MŠKLecan1 z3 lok 2018 ve výšj
209.708'98 Kč, a to 73.708,98 Kč do rezervního fondu a částku 136'000'- Kč do tbldrt
odměn.
Hlasování: 4 pro 0 proti 0 zdr'Žel se
Vzala na vědoní dopis z advokátní kanceláře Jansta, Kostlc spo]. sr'o. piedá právnítnu
zásttrpci JUDr. Molar'cor'1.

6. Vzala

-

na vědomí infomaci p' místostalosty o jednrání valné hromady Svazku obcí VKM.
které se konalo ve Vysoké Libni. Valná htomada odsouhlasila členský příspěvek ve výši 0'1
Kč najcdnu akcii pro členy dobroVolného s\'Mku.
Projco ra a . prui<\tlnten o' V'cha<leln l ern\ m ,/-(tuoťť llrn) HN4 Ll\ l\tr : r'o'' IČ
056'162L9. DIČ CZ056162I9^ se sídlern Elišky Přen"vs]ovny 425. 15ó 00 Praha 5 stav
projcktové dokumentace a ná\rhu revitalizace tech1íckéčásti školni kuchyně (vývďovny)
v návaznosti na předpokládané navýšení kapacity Školní.jidelnySchvá]ila poiíZeníprojektové dokunrcntace za cer]u 62-500.- Kč bez DPH a následné
konzultace a pomoc při realizaci za 30.000,- Kč bcz DPlÍ, tcl.rnfu31'5.2019Akrrstika ve školní.jídelněse uplaví d]e těchto zn]čn do září 2019'
Illasování:4 plo 0 ploti 0 zdržcl sc
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