Usnesení č. 26 l20l7
ze zasedání

Rady města Klecany, které se konalo dne 31.7.20l7 od l6:00

Piítomni dle prezenční listjny: Bc' Daniel Dvořák. lvo Kurhajcc' MgI. Pavel Kotrba
om]uvcni: Llg' Jiří Bendl, Jiří Medek
Hosté: Miroslava Peková. Ing' Michal Rathouzský' Luboš Ježek

Program zascdání:
l. Schválení proglamu zasedání Rady rněsta Klccany

2.
3.

Rekonstrukce interiéru zdra\'otního střediska
Rekonstrukce a pŤístavba ob.jektu Rychty čp.74 a čp'487

'l.

o'

Doporučení piijetí dotace na hasičskéauto
Doporučenípřjietí dotace na garáŽ plo hasičskéauto
Potouzen i proteknl rekon:ll.lk.ť("oV KleťJn)

','

Njkllp lnanlineIu do teloct ien1 ZŠ

5.

7. Rozpočtovéopatření č''l/20l7
8. Dotace sociá1ní bydlení. č. p. 971
10' Dotace - spofioviště

1l. MHM

EKo

dodatek k ná.jemní snlouvě

Rada města Klecany:
L Schválila program zasedání.
2.
3.

pro 0 ploti

z&žel se
Na základě žádosti MUDr. on&áčkovéo pronájem prostoÍ, projednala ZáměI IeoL3anizcťc
vnitř ích plostol Zdlavotního stl'ediska'
Bere na včdomíodůvodnění Zpožděíídílčíchčástíproje]<tovó dol-utnentace oproti smlouvě
Hiasování: 3

0

o dílo a dodatku č. 1 na stavbu

a piístavba objoktu Rychty čp' 74 a čp. 487" a
''Rekonstukce
schva\e znění a podpis Dohody o narovnání se společností AsLB spol. s r.o.' IČ:
24122025, se sídlem Dětská 2571/178, l00 00 Praha l0, na akci PD
a
',Rekonstrukce
přistavba objektu Rychty Klecany'' s úhradou sm]uvní pokuty ve výši 15.000,- Kč' Ukládá
investičnímutcchnjkovi zajištění podpisu této Dohody.
H]asováníl 3 pro 0 proti 0 zdržel se
4. Bere na vědomi rozhodnutí Zasfupitelstva středočeského kaje ve věci žádosti o poskýnuti
dotacc prostiednict\'ím vcřejnoprálTí smlouvy z Programrr 2017 pro poskýování dotaci Z
rozpočtu Středočeského kaje ze Středočeského Fondu podpory dobrovohých hasičir a
složek TZS čj. 082l73/20l7i'I(UsK Ze dne 13''7' 201'7 na akci.'Poiízení dopravního
automobilu v provedení základním pro sbor dobrovolných hasičůK1ecany" ve výši
300 000,- Kč v lámci plogřamu Dotace pro JSDH na rok 2017 - tematické zadání: DoP -

K-rajská podpora nákupu nového dopravníbo automobi1u.

Doporučuje Zastupitelst\! města Klccany přijetí dotace prostiednictvím vcrcjnoprár'rti
smlouvy z Progra u 2017 plo poskýování dotací z rozpočtu středočeského ka.je ze
Středočeského Fondtr poclpory dobrovolných hasičůa sloŽck IZS čj' 082173/20 17/KUSK
ze dne 13.'7 ' 20l'/ na akci
doprar'ního autonlobilu v provedení Základním pro sbor
',Pořízení
clobrovolných hasičůKlecaný've výši 300 000,- Kč v ránci ploglanu Dotace pro JSDH na
rok 2017 - tematické Zadání| DoP _ Krajská podpora náL-upu novél1o doplavního automobilu
Ukládá starostovi předložit ná\'rh usnesení ZM o pijjetí dotace na nejbližšízasedání ZM
Hlasování: 3 pro 0 ploti 0 zdťel se

Bcrc na vědomí rozhodnutí Zastupitelstva Sliedočeskéhokraje ve včci žádosti o posk)4Íuti
dotace plostřednictvím veiejnoprávní smk)uvy 7 PIoglalnu 2017 pr'o posk1tování dotací z
rozpočtu Střcdočeskélro kraje ze Středočeského Foodu podpory t1obrovolnýclr hasičůa
složek IZS čj. 082l73/20l7rKUSK ze dne 13' 7' 2017 na akci ,'CaIáŽ pio hasičský vůz, k'ú.
Klecany 91/1'l" ve výši 5l0 000,- Kč v rámci proganlu Dotace pro JSDH na rok 2017 _
tematické zadání: ZBR ' Krajská podpora výstavby požárnich zbrojnic'
Doporuču.je Zastupitclst\'u města Klecany přijetí dotaoe prostiednjctvím velejnopla\]]i
smlouvy 7 Progranu 2017 pro poskýování dotací z rozpočtu Střcdočcského kaje ze
StiedočeskéhoFondu podpory dobrovolných hasičťla sloŽek lZS čj. 082173/2017/KUSK
Ze dne 13. 7. 2017 na akci ,,GaIáŽ plo hasičský vťrz, k'ú. Klecany 91r'14" ve r'ýši 510 000'Kč v rámci progIamu Dotace pro JSDH na lok 2017 - terrratické zadáni: ZBR - Ktajská
podpora.
Ukládá sta.osto\'i předložit návrh usnesení ZM o přtctí dotace na nejbližšízasedání ZM.
Hlasováníl 3pro 0 proti 0 zdrŽe1se
6. Bcrc na vědomí informaci starosty o potřcbně Zajištůlíposouzení projektu Změny stavb}'
Intenzifikace ČoV K]..uny vypracol'aného společnostíREC Piojekt. s'r.o. a nabidku
spo]cčrlosti czWA sel1'jcc, s.r.o. IČ 04] 46 212' místem podnikání Trat'ová 574/1' 6]9 00
Bmo na v1pracování posouzení projektu Znčny stavby Intenzifiku." ČoV K]c"ony ru
""r]u
70 000.- Kč bez DPH'
Schvaluje objeclnání posouzení projektu Zmén} stJ\hy lntenzrfikacc Čov Klecany u
společnosti czwA service. s'r.o. IČ 0,ll 46 2l2, místem podnjkání Trat'or'á 574/l, ó19 00
Bmo za cenu 70 000,- Kč bez DPH'
Ukládá technikovi správy majotku připravit objcdnávku' tennín: 1.8.2017.
Hlasování: 3 plo 0 ploti 0 zdržel se
PIojednala rozpočtové opatření č. 4/20l7. doporučuje ZMě schválit.
Hlasování| 3 plo 0 ploti 0 zdržel se
Bere na r'ědomí registraci akce a RozhodnlLtí o poskýnutí dotaoe na akci
býy č'p'
''Sociální
971 ve městě Klecany''
a podlnínky Rozhodnutí o poskýnutí dotaoe na akci
býy č'p. 971 vc rněstě
''sociální
Klecany"
Doporučqje Zastupitelstvu mčsta K1ecany schválit přijetí dotace od MinisteNtva pro místní
rozvoj v rámci IntegÍovanéhoopelačtríhoprogramu specit'ický cíl| zvýšeníkvalily a
'
dostupnosti sluŽeb vedoucí k sociální jrlk]uzi , na akci
býy č.p. 971 ve 1nčstč
',Socíální
Klecany''. Identit'ikační čísloEIS: CZ.0ó.2.56/0.0'/0'0/1ó 032/0003123, podporu v ce1kové
maximální výši 6'738.979,50 Kč- Vlastni zdlo.je Z rozpočtu města K]ecany isou vc
výši 7'l8.775'50 Kč z ccJkových způsobilých výdajů 7'487.755 Kč. Nezpůsobi1évýdaje
.jsou vc výši 3.410'483'' Kč, tedy celkem \'lastní zdrojc z rozpočtu mčsta Klecanyjsou r e
U k]ádá starostovi před]ožit Zastupitc]st\.Ll n-lčsta Klecany návlh na
výši 4.1 59.258
'50
scbválení piijetí dotace na akci
b1ty č'p' 97] ve městč Klecany'' Temín: nejbližší
''Sociální
zasedání ZMč a in\'estičnínutechnikovi zajištění VZMR - výkon TDI a koordinátora
BoZP a zajištění podlimitní VZ na stavební práce'
Hlasování:3 pro 0 proti 0 zdrže1 se
9. Revok!.je bod č' l0 usnesení RM č' 23/2017 ze dne 26' 6. 2017' schválení nákupu a tine]ů
na florba] do ZŠ-Schva]uje Žádost ZŠ,'Poskýnutr'pnspť\ku na nákup mantinelů na
florbal.
Hlasování:3 prc 0 proti 0 zdťc1sc

10. BeIe na

včdoníintbnnaci

o rnožnosti získáni dotace z Programu

MŠMTPodpora

materiálně technické zák1adny spot1u na projekt ''Spoftovní areál spofiklub K1ecany".
Doporučuje Zastupitelstvu města K]ccany schválit podání žádosti o dotaci na projekt

''spoftovní areál sportk]ub Klecany'' do PÍolralnu MŠMTPodpcrra materia1ně tcchnické
zákiadny spoftu a schválit spolufinancování plojektu ''SpoÍto\'ní areál sportk]ub Klecany''
v minimální výši 40 % celkovýclr způsobilých výda.jů, případně i zajištění vlastních
finančníchplostředhi na 1inaícování nezpťrsobilých výdajri projektu. Ukládá starostovi
předloŽit návrhu s[esení na nejbližšímzasedání ZMě'
Hlasováni| 3 pfo 0 ploti 0 Zdržel se
11. Schválila uzal'řeni dodatku č- l0 k náj emní sm]our'ě uzavřcné dtre 1 1 '2.2005 tnezi něstem
K]ccany (pronajimatel) a MHM eko s' r' o', lČ 457]!.']55' Na Stramberku o7' 182 00 Praha
8 (nájemcc).
Hlasování: 3pro 0prcti 0zddelse

p<_

Daniel Dvořák

tsIěsto K!ecany
lČO.112.40290
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