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Usnesení č. 16/ 2016 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 25. 4. 2016 

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek 

Omluven: Mgr. Pavel Kotrba 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Nákup konvektomatu do školní jídelny 

3. Dostavba bytové jednotky v MŠ 

4. Jednání s VKM 

5. Vybudování garáže pro SDH 

6. Zápisy z jednání sociální komise 

7. Příspěvek na pohřeb 

8. Rekonstrukce interiéru hasičské zbrojnice – technický dozor 

9. Zpevnění ploch v ulici Dolní Kasárna 

10. Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory 

11. Strategický plán rozvoje města 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Vzala na vědomí žádost ZŠ a MŠ Klecany předloženou ředitelem školy a vedoucí 

školní jídelny na nákup konvektomatu pro školní jídelnu. Ukládá správci majetku 

připravit podklady pro výběrové řízení. 

Hlasování: 4  – 0  – 0 

3. Vzala na vědomí  

a) informaci starosty o potřebě dostavby služební bytové jednotky v mateřské škole 

b) informace o předpokládaných nákladech stavby 

Schválila vyhlášení výběrového řízení na dostavbu služební bytové jednotky 

v mateřské škole, komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek jmenuje členy 

rady města. 

Ukládá investičnímu technikovi zajistit provedení výběrového řízení a předložit ke 

schválení smlouvu s vybraným uchazečem. 

Hlasování: 4  – 0  – 0 

4. Vzala na vědomí informaci o jednání se zástupci společnosti VKM a. s. ohledně 

kanalizační infrastruktury a rekonstrukce ČOV. 

5. Vzala na vědomí  

a) žádost Sboru dobrovolných hasičů Klecany o vybudování garáže na pozemku  

č. par. 91/14 pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Klecany 

b) informaci starosty o možnosti získání dotace Ministerstva vnitra ČR na 

vybudování garáže pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Klecany 

c) nabídku společnosti TNT Consulting, IČ: 255 28 114, místem podnikání 

Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 na zajištění administrace dotace na vybudování 
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garáže pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Klecany za cenu 6 000,- Kč bez 

DPH za vypracování žádosti o dotaci, 35 000,- Kč bez DPH za řízení projektu a  

1 000,- Kč za každou případnou monitorovací zprávu 

d) nabídku společnosti ASLB s. r. o., IČ: 241 22 025, místem podnikání Dětská 

2571/178, 100 00 Praha 10 na vypracování projektové dokumentace ve stupni 

studie a rozpočtu stavby garáže pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Klecany za 

cenu 18 000,- Kč 

e) zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu 

„Dotace pro jednotky SDH obcí“ vydané Ministerstvem vnitra ČR dne 6. 1. 2016 

f) vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro 

jednotky SDH obcí“ pro rok 2016 vydané Ministerstvem vnitra ČR. 

Schválila 

a) vybudování garáže na pozemku č. par. 91/14 pro potřeby Sboru dobrovolných 

hasičů Klecany 

b) objednání a zajištění administrace dotace u společnosti TNT Consulting, IČ: 255 

28 114, místem podnikání Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 za cenu 6 000,- Kč 

bez DPH za vypracování žádosti o dotaci, 35 000,- Kč bez DPH za řízení projektu a 

1 000,- Kč za každou případnou monitorovací zprávu 

c) objednání projektové dokumentace ve stupni studie a rozpočtu stavby garáže za 

cenu 18 000,- Kč bez DPH u společnosti ASLB s. r. o., IČ: 241 22 025, místem 

podnikání Dětská 2571/178, 100 00 Praha 10 

d) v souladu s usnesením Zastupitelstva města Klecany č. 8/2015 ze dne 10. 12. 

2015 předložení projektové žádosti Stavba garáže hasičské zbrojnice v Klecanech 

s celkovým rozpočtem do výše 1 531 345,- Kč vč. DPH v rámci vyhlášené výzvy 

k předkládání projektových žádostí v programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ 

e) poskytnutí minimálně 50% podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města 

Klecany a potvrzuje, že město Klecany disponuje dostatečnými finančními 

prostředky k financování spoluúčasti na akci. 

Ukládá  

a) technikovi správy majetku připravit smlouvu na zajištění administrace dotace 

k podpisu a vypracovat objednávku projektové dokumentace Stavba garáže 

hasičské zbrojnice v Klecanech – termín do 30. 4. 

b) finančnímu výboru zajistit vyčlenění finančních prostředků na financování akce, 

zabezpečení řízení a financování projektu Stavba garáže hasičské zbrojnice 

v Klecanech ve výši minimálně 50% nákladů. 

Hlasování: 4  – 0  – 0 

6. Vzala na vědomí zápisy z jednání sociální komise č. 2 a 3. 

7. Na základě doporučení sociální komise schválila dar panu T. K. ve výši 8 000,- Kč 

jako příspěvek na pohřeb a podpis darovací smlouvy. 

Hlasování: 4  – 0  – 0 

8. Vzala na vědomí 

a) informaci starosty o potřebě zajištění technického dozoru investora a zajištění 

koordinace prací při rekonstrukci hasičské zbrojnice 

b) nabídku společnosti Dahoma CZ, s. r. o., IČ: 247 14 208, místem podnikání 

Klecany 364, 250 67 Klecany na zajištění technického dozoru investora a zajištění 
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koordinace prací při rekonstrukci hasičské zbrojnice za cenu 350,- Kč/hod. bez 

DPH. 

Schválila  

a) zajištění technického dozoru investora a zajištění koordinace prací při 

rekonstrukci hasičské zbrojnice 

b) znění a podpis mandátní smlouvy se společností Dahoma CZ, s. r. o., IČ: 247 

14 208, místem podnikání Klecany 364, 250 67 Klecany na zajištění technického 

dozoru investora a zajištění koordinace prací při rekonstrukci hasičské zbrojnice za 

cenu 350,- Kč/hod bez DPH. 

Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu. Termín 29. 4. 2016 

Hlasování: 4  – 0  – 0 

9. Vzala na vědomí  

a) informaci starosty o potřebě zpevnění plochy v ul. Dolní Kasárna zatravňovacími 

dlaždicemi 

b) nabídku společnosti Impercomm, s. r. o., IČ. 494 46 479, místem podnikání 

Trojská 79/14, 182 00 Praha 8 na položení zatravňovacích dlaždic v ul. Dolní 

Kasárna za cenu 307 264,84 Kč bez DPH. 

Schválila  

a) realizaci zpevnění plochy v ul. Dolní Kasárna zatravňovacími dlaždicemi 

b) objednání zpevnění plochy v ul. Dolní Kasárna zatravňovacími dlaždicemi u 

společnosti Impercomm, s. r. o. za cenu 307 264,84 Kč bez DPH. 

Ukládá technikovi správy majetku vystavit objednávku zpevnění plochy v ul. Dolní 

Kasárna zatravňovacími dlaždicemi. 

Hlasování: 4  – 0  – 0 

10. Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 2/2016 schválila znění a podpis smluv 

o poskytnutí veřejné finanční podpory uzavřené mezi poskytovatelem městem 

Klecany a příjemci: Česká společnost přátel zvířat, útulek Psí domov Řepnice (sml. 

č. 2/2016), Myslivecký spolek Zdiby Klecany (3/2016), spolek Humbuk (4/2016), 

Český kynologický svaz ZKO Klecany (5/2016), Bike servis Klecany, o. s. (6/2016), 

Judo Bivoj (7/2016), Junák – český skaut, středisko Havran Klecany (8/2016), 

Tělocvičná jednota Sokol Veltěž (9/2016). 

      Hlasování: 4  – 0  – 0 

11. Projednala přípravné práce na aktualizaci strategického plánu rozvoje města 

Klecany, ukládá projektovému manažerovi přípravu podkladů pro veřejné 

projednání. 

 

 

 

 

 

       Bc. Daniel Dvořák                                                                               Ivo Kurhajec 
            místostarosta                                starosta 


