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USNESENÍ č. 2/2015 
ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 20. 4. 2015  

za přítomnosti 12 členů zastupitelstva 

 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

 

I. SCHVALUJE    

1) návrhovou komisi ve složení:  Ing. Jiří Bendl 

 Ing. Miroslav Filinger 

 Dušan Šebek 

2) ověřovatele zápisu:  Zdenu Tomášovou 

 Jiřího Medka 

3) rozšířený program zasedání 

4) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

5) Jednací řád Zastupitelstva města Klecany s úpravou čl. 5, odst. 1, 2. věta (jen ve 

výjimečných případech) a čl. 8, odst. 4 (čl. 7, odst. 10) a čl. 8, odst. 2, škrtnout 

„ostatní verze“ 

6) změnu čl. II Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Klecany v předloženém znění 

7) v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 odměny neuvolněným zastupitelům od  

1. 5. 2015 v původní výši  

8) RO č. 3/2015 v předloženém znění  

9) záměr města vstoupit v jednání s Lesy ČR, a. s. o možnosti odkupu části klecanského 

háje 

10) přehled přijatých usnesení 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

Informace:  

 demografická studie 

 kácení v klecanském háji 

 dispoziční studie objektů města 

 přezkum hospodaření města za rok 2014 

 U-rampa pro skateboard – podání žádosti o dotaci z FROM na sportoviště 

 podání žádosti o dotaci z ROP na komunikaci Do Kaštan, V Nových domkách,  

Čsl. Armády, Spojovací 

 parkování a přístup do ZŠ a MŠ 

 

III. UKLÁDÁ 

1) vedení města, aby se vyjádřilo, proč nebylo v zákonné lhůtě odpovězeno na dopis 

od občanů Vinice, který byl podán na podatelnu dne 3. 9. 2014 a aby se k bodům 

v něm vyjádřilo 
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2) Radě města, aby zrevidovala mandátní smlouvu MSP 02/2011 na základě informací 

poskytnutých panem Šebkem 

 

IV. REVOKUJE 

1) část usnesení ze zasedání č. 1/2015 konaného dne 5. 3. 2015, a to bod I. SCHVALUJE, 

odst. 9 

 

 

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: 

  Ing. Jiří Bendl Ing. Miroslav Filinger Dušan Šebek 

 

 

Usnesení bylo schváleno 11 hlasy přítomných zastupitelů. 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 ………………..………… …………..………………. 

 Jiří Medek Zdena Tomášová 

 

 

 

 

 

 …………..……………… ………………..…………. 

 Daniel Dvořák Ivo Kurhajec 

 místostarosta starosta 


