Usnesení č.20 l20l7
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne5.ó. 2017 od

l6:00

Přitomni d]c prezenčnílistiny: Ivo Kurhajec, Bc- Danicl Dvořák (příchod 18 hod')' Mgr. Pavel
Kotrba' Jiří Medek (příchod 17 hod.), Ing. Jiři Bendl
Hosté: Michac] ofemý. Ing' Rathouzský' Luboš Ježek, Mar1in Lapeš' Tomáš a]erny

Program zasedání:
l. Schválení plognmu zasedání Rady města K]ecany
2. Rekonstfukce domu služeb č.p.54

3.
4.
5.
6.

7.
8.

o'

Sn'r1ur'ní pokuta

plo hasičský ýůZ"
Rcgistrace akce
''K]ccany Garáž
Nákup průběŽného rrryciho stroje do ZŠa MŠKlecany
Ná.jcnní smlouva č.02'7/201'7
Snl1ouva o nájmu oeb}'tových prostor č' 028/2017

Žádost o povolení konání společenskéakce

Zmén} rolpl<u ro7poÓlu
10. Změny rozpisu rozpočtu 1/2017
1 1. Veře.jná zakázka malého rozsahu - ,,Rekonstrukce domu služeb č.p' 54 výkon TDI
12. lnvestičnízáměr vyuŽití ovčínaK]ocany
l3. Nájemní smlouva _ doplnění
l'1. Termín a program zasedárlí Zasfupitelstva něsta Klecany
Rada města Klecany:
1' Schválila ploglam zasedání.
Hlasování: 3 pro 0 proti 0 zdržel se
2' Bere na vědomí registraoi akce a Rozhoclnutí o posk}'tnutí dotace na akci "Rekonstrukoe
domu služeb č.p. 54 ve městé K]ccany'' a podmínty Rozhodnuti o poskýnutí dotace na akci
"Rekonstrukcc domu služeb č'p' 54 ve lnčstě Klecany''
Doporučuje Zastupitelstiu města Klecany schváiit přijeti dotace od Ministcrstvo životního
plostředí v ránci v rámci operačníhoprogranu životníprostiedí' prioritní osy 5
Energetické úspory, specifického cíle 5' l _ ,.snížitenergetickou rláIočnost veřejných budov
a zvýšit \'yužitíobnovitelných zdrojů energie" , na akci ''Rekonstrukce domu sluŽeb č'p' 54
ve městě Klecany'', Identi1'ikační čisIo EIs cZ.05'5'18/0.0/0.0/16 039/000426ó' podpolll v
celkové mir'rimální r'ýši 551 l76'80 Kč. Vlastní zdrojc z rczpočtu města K]ecany j sou ve
\yš| E20 -h5.20 Kc,, ccl\o\)ch,/pJ.ob'|ých r ýclajů l ]7- 012.00 KČ
Ukládá stalostovi předložit Zastupitelst\u města Klecany návrh na schválení přijetí dotace
na akci ''Rckonstrukce domu služeb č'p' 54 ve 1něstě Klecany''
Termín; ncjbližšízasedání ZM
Hlasovát : 3 plo 0 proti 0 zdržel se
Bcrc na r'ědomí inlbrmace o problernatice přr zojLŠtěnj PD a lTČ nijr pro.jekt
''Rekonstrukce
objektu č.p. 971 Klecany na sociální bydlení"' projednala výpočet smluvní pokuty a ukládá
investičnímu tochnikovi uplatnění smluvní pokuty vťtčizhotoviteli ve smyslu SoD vc výši
48'188.- Kč.
4. Bere na vědoní infomaci starosty o legishaci akce č. 014D242007005 ''K]ecany - GaráŽ
pro hasičský vůz'' v rámci dotačníhopfogramu 01424 - Dotace pro jcdnotky SDH obcí

J'

Doporučuje Zastupitclstw nčsta Klecany přijctí dotace ve výši 7ó5 700'- Kč od
posk}tovatele dotace Ministerstva vnitra ČR na akci Č' 0l4D2,12U0700_5 ''Klecany - GaráŽ
pro hasičský vůz''. Zastupitelstvu města Klocany sotLhlasit s poskýnutím 50 % podílu
způsobilých výdajú pro.jektu Z rozpočtu mésta Klecany, až do výŠe1 894 027,- Kč bez DPH
na akci č. 01'lD242007005 ''Klecany - GaráŽ pro hasičský vůz"'
Ukládá stářostovi před]ožit úá!Ťh usnesení Zastupitelst\.t] rněsta Klecany, tennín: nejbližší
Zasedání zastupitelstva'

5.

6'

7'
8'

9'
10.

1l.

H]asování: 3 pro 0 ploti 0 zdrže] se
Schválila nákup pttbčžnéhomycího stroje do ško1níjídclny Základrrí a mateřské školy
Klecany.

Hlasování| 3 plo 0ploti-0Zdržel se
schválila nájemní smlour'.u č. 027/2017 u7avřcnou mezi městem Klecany a p'
67 Klecany na bý I' kategoÍic v domě
s pečovatelskou službou'
H]asování: 4 pro 0 proti 0 zdrže1 se
Schválila smlouvu o nájnu neb}'tovich plostor č. 028/2017 rnczi mčsten K1ecany a p'
Marií Glásovou, Vraňany o ná.jnu nístnosti č' 5 v č'p' 977 v areálu Dolní Kas3ma.
Hlasování; 5 pro 0 proti 0 zdržel se
Vzala Ía vědomí Žádost o povolení konár]í společenskéakoe od Jednotky sboru
dobrovolných hasičťL,zastoupené l'e]jte]em p. Janem Filingelem na pozemcích města
Klecirny pal. č' 130,/1 a 457./8 (Stielnice)' Akcc se bude konat 2 ' záŤi až 3. záÍí 201'7 od 18
do 04 hodin. Ukládá místostarostovi piedložit ZMě ná\Ťh na Ílpraw ozv č' 212016'
Scl'tválila navrženézměny rozpisu rozpočtu'
Hlasování: ,+ pro 0 proti 0 zdrŽel se
Bere na vědomí Zněny rozpisu rozpočtu č' l/2o17
vzala na vědomí plotokol o hodnoceni nabídek na veřcjuou zakázku malého rozsahu na
sluŽby s náZvem
domu služeb č.p. 54 ve měs1ě Klecany výkon TDI" a
''Rekonstrukce
doš1é nabídky společností
P]an Point. s'r.o., s cenou 1 l '800'-Kč á měs. bcz DPH
Reinvest spol. s Í.o', s oenou 20'000'- Kč á rněs. bez DPH
Jan suchomei. s cenou 9.800,-Kč á měs' bez DPH
Jako nejvhodnější vyblala nabídL_u společnosti Jan suchomel, se sídlem Kleoany 364. 25067
Klecany' IC: 88306640 a pověřu.je investičníhotechnika k Zajištěníuzavření Příkazní
sm1ouvy (po schválení přijetí dotace ZMě).
Hlasování:4 pro_0 proti 0 zdržel se
Bere na vědomí inibrmace starosty města o potiebě rekonstrukce objektu ovčuu
Projednala ínvestičnízáměr a varianty možnéhov}'užjtí.
Sclrválila zahájení pr'ací na plojektové piípravě projektu s variantou komelčního bydlení
Uk]ádá investičnímutcchnikovi zahájení 'jednaní se spol. Sara CZ, s'r.o. na odkup pozenku
parc. č' 701 aparc'č. 1 81/'1 1 a za.jištění vZ oa služby Projekto\'á dokumentace a [IČ
Hlasování: 4 pro 0 proti 0 zdrŽel se
Projednala s nájcmce1n Ing' Tonášem Čemým dťtail} nájemnr'snl]ouw č' 031,/2017 na
nebýový prostor č'p. 54 na náměstí V.B'Tiebízského'
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