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USNESENÍ 

 

ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, které se konalo dne 1. 11. 2012 

za přítomnosti 12 členů zastupitelstva 

 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

 

I. SCHVALUJE: 

1) program zasedání 

2) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

3) návrhovou komisi ve složení: Ing. Antonín Kučera 

                                           Daniel Dvořák 

                                           Ing. Jiří Bendl 

4) ověřovatele zápisu:  Jiří Medek 

                                 Ing. Jiří Valtera 

5) RO č. 4 - v předloženém znění  

6) v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady 

regionu soudržnosti Střední Čechy uzavření smlouvy s Regionální radou 

regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši                      

17 756 678,40 Kč a dále vyčlenění peněžní částky ve výši 4 439 169,60 Kč, 

odpovídající spolufinancování projektu a vyčlenění peněžní částky ve výši 

73 363,00 Kč na nezpůsobilé výdaje projektu „Rekonstrukce MŠ Klecany“, 

reg. č.:  CZ.1.15/3.3.00/67.01467. 

7) úpravu znění čl. II Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Klecany: 

II. 

Název, sídlo, složení a právní forma 

 

Název:  Základní škola a Mateřská škola Klecany, okres Praha - východ 

Sídlo:  Klecany č. p. 375,   PSČ 250 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

IČO:   75033852 

Základní škola a Mateřská škola Klecany, takto zřízená jako jedna školská 

právnická osoba, je organizačně členěna na tyto složky: 

- základní školu 

- mateřskou školu (se sídlem Klecany č. p. 422)   

- zařízení školního a závodního stravování – školní jídelnu  

- zařízení školního a závodního stravování – školní výdejnu v MŠ 

- školní družinu. 

 

Základní škola a Mateřská škola Klecany, okres Praha – východ je právnickou 

osobou v právní formě příspěvkové organizace. 

8) úplnost přehledu přijatých usnesení 
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II. BERE NA VĚDOMÍ 
 

1. informaci starosty o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 

města 

2. informace o stavu revitalizace náměstí V. B. Třebízského 
3. informace o dalších získaných dotací z ROP a OPŽP 

  

 

 

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: 

Ing. Antonín Kučera, Daniel Dvořák, Ing. Jiří Bendl 

 

 

Usnesení bylo schváleno 12 hlasy přítomných zastupitelů. 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 …………………………… .……………………………. 

 Jiří Medek  Ing. Jiří Valtera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………… .……………………………. 

 Ladislav Němeček  Ivo Kurhajec       

 místostarosta starosta          

 

 

Č. j.: 3406/2012 

 

 

Vyvěšeno dne: 

 

Sejmuto dne: 


