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Usnesení č. 25/ 2016 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 18. 7. 2016 od 16:00 

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

Omluven: Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba 

Hosté: Luboš Ježek, Ing. Michal Rathouzský, Jiří Matějka, Irena Lapešová, Jan Jirsák 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Administrace dotace – nákup hasičského automobilu (cisterny) 

3. Záměr realizace vývojového, inovačního a zkušebního centra – areál u D 8 

4. Sociální bydlení – možnost dotací 

5. Administrace dotace „Snížení energetické náročnosti budovy služeb čp. 54, 

náměstí V. B. Třebízského, Klecany“. 

6. Podání žádosti o dotaci – modernizace sběrného dvora a úprava míst pro tříděný 

odpad 

7. Zábor veřejného prostranství – letní kino 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Schválila  

a) znění a uzavření smlouvy na zajištění administrace dotace na nákup cisternové 

automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany v době realizace projektu za 

cenu 600,- Kč bez DPH za hodinu a 7,50 Kč bez DPH za 1 km cestovného, 

maximálně však celkem 60 000,- Kč bez DPH se společností LK Advisory, s. r. o., 

IČ: 24275093, místem podnikání Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – 

Vršovice. 

b) znění a uzavření smlouvy na zajištění administrace dotace na nákup cisternové 

automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany v době udržitelnosti projektu za 

cenu 6 000,- Kč bez DPH za jeden rok období udržitelnosti a 9 000,- Kč bez DPH 

za přípravu podkladů pro každou kontrolu projektu a za účast na kontrole se 

společností LK Advisory, s. r. o., IČ: 24275093, místem podnikání Kubánské 

náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice. 

Hlasování: 3  – 0 – 0     

3. Vzala na vědomí informace o záměru realizace vývojového, inovačního a 

zkušebního centra Klecany Bonett Innovation v ulici Parkerova (průmyslová zóna  

D 8) dle projektové dokumentace vypracované Ing. Petrem Lomnickým. 

4. Projednala možnosti přihlášení se k dotačním programům za účelem výstavby 

sociálního bydlení v areálu Dolní kasárna.  

5. Vzala na vědomí protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby – Administrace dotace „Snížení energetické náročnosti budovy 

služeb čp. 54, náměstí V. B. Třebízského, Klecany“. Jako nejvýhodnější vyhodnotila 



2 

 

nabídku společnosti TNT Consulting, s. r. o., IČ: 25528114 a pověřuje investičního 

technika k zajištění uzavření smlouvy. 

Hlasování: 3  – 0 – 0 

6. Vzala na vědomí: 

a) informaci o plánované dotační výzvě č. 41 z OPŽP na vybudování a modernizaci 

sběrných dvorů, kompostáren, vybudování sběrných míst či vybudování 

podzemních kontejnerů včetně infrastruktury 

b) informaci o potřebě přemístění, případně dovybavení sběrného dvora a o 

potřebě stavebních úprav a rozšíření kontejnerových stání tříděného odpadu 

v Klecanech 

c) nabídku administrace dotace od společnosti TNT Consulting, s. r. o., IČ: 

25528114, místem podnikání Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 za cenu 10 000,- 

Kč bez DPH za zpracování žádosti o dotaci, 18 000,- Kč za zpracování analýzy 

potenciálu produkce odpadu a 3% z celkové obdržené dotace za finalizaci projektu 

včetně manažerského řízení. 

Schválila: 

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

2015 předložení žádosti o dotaci na přemístění, případně dovybavení sběrného 

dvora a o potřebě stavebních úprav a rozšíření kontejnerových stání tříděného 

odpadu v Klecanech 

b) znění a uzavření mandátní smlouvy na administraci dotace se společností TNT 

Consulting, s. r. o., IČ: 25528114, místem podnikání Dobronická 1257, 148 00 

Praha 4 za cenu 10 000,- Kč bez DPH za zpracování žádosti o dotaci, 18 000,- Kč 

za zpracování analýzy potenciálu produkce odpadu a 3% z celkové obdržené 

dotace za finalizaci projektu včetně manažerského řízení. 

Hlasování: 3  – 0 – 0 

7. Souhlasí s krátkodobým bezplatným záborem veřejného prostranství (náměstí V. B. 

Třebízského) dne 9. 8. 2016 od 16:00 do 23:00 za účelem promítání filmu v rámci 

předvolební akce s kandidátkou do Senátu PČR Ing. Veronikou Vrecionovou. 

Hlasování: 3  – 0 – 0 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 
 
         Ing. Jiří Bendl                                                                                         Ivo Kurhajec 
        člen rady města                                    starosta 


