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Usnesení č. 28 / 2016 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 29. 8. 2016 

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

Bc. Daniel Dvořák 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Opravy dlážděných komunikací v Klecanech 

3. Mandátní smlouva – administrace dotace 

4. Dodatky – Vinice 

5. Rozpočtové opatření č. 5 

6. Výdaje na akci XX. Klecanská veterán rallye 2016 

7. Výdaje na akci Slavnosti pravého a levého břehu 2016 

8. Navýšení dotace – Oslavy výročí narození Karla IV. 

9. Příspěvek spol. EDA, z. ú. – revokace 

10. Dar spol. EDA z.ú. 

11. Podpis smlouvy – studie stavby „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ“ 

12. Vyúčtování elektrikářských prací – hasičská zbrojnice 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

2. Vzala na vědomí informaci starosty o stavu prací při opravách dlážděných komunikací 
v Klecanech a přehled uskutečněných a připravených objednávek dlažebních kostek a 
krajníků ke dni 29. 8. 2016 v celkové ceně 721 930,- Kč 
Schvaluje provedení oprav dlážděných komunikací v Klecanech a nákup dlažebních kostek a 
krajníků do doby dokončení prací dle potřeby 
Ukládá starostovi pokračovat v opravách dlážděných komunikací v Klecanech. 
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

3. Vzala na vědomí informaci starosty o umístění na 8. místě v pořadníku na přidělení dotace 
na dopravní automobil z Ministerstva vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR s příslibem dotace 450 000,- Kč a nabídku administrace dotace od společnosti TNT 
Consulting, s. r. o., IČ 255 28 114, místem podnikání Dobronická 1257, 148 00  Praha 4 za 
cenu 24 500,- Kč bez DPH za administraci dotace projektu a 1 000,- Kč bez DPH za každou 
případnou další monitorovací zprávu. 
Souhlasí se zněním a uzavřením mandátní smlouvy na administraci dotace se společností 
TNT Consulting, s. r. o. za cenu 24 500 Kč bez DPH za administraci dotace projektu a 1 000,- 
Kč bez DPH za každou případnou další monitorovací zprávu 
Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu, termín 8. 9. 2016. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

4. Schválila dodatky k nájemní smlouvě s p. Trnkovou Antonií, p. Klausem Zdeňkem a p. 
Duškem Františkem  na části pozemků par. č. 357/1 v k. ú. Klecany. 
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

5. Schválila rozpočtové opatření č. 5 v předloženém znění. 
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
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6. Schválila, že rozdíl mezi příjmy a výdaji na akci XX. Klecanská veteran rallye 2016 bude 
hrazen z Fondu kultury, sportu a volného času. 
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

7. Schválila, že případný rozdíl mezi příjmy a výdaji na akci Slavnosti pravého a levého břehu 

2016 bude hrazen z Fondu kultury, sportu a volného času. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

8. Schválila navýšení dotace z 25.000,- Kč na částku 27.833,- Kč spolku Pravý Hradec, o.s. dle 

smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 10/2016 z důvodu překročení výdajů. 

Schválila znění a podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č.10/2016, uzavřenou mezi poskytovatelem: město Klecany a příjemcem: Pravý Hradec, o.s., 

Do Klecánek 385/18, 250 67 Klecany. 

9. Revokuje bod č. 8 usnesení Rady města Klecany č. 27/2016 ze dne 15. 8. 2016 – příspěvek 

spol. EDA cz, z.ú. (sociální služby). 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

10. Schválila dar ve výši 500,- Kč společnosti EDA cz, z.ú., Trojická 2/387, Praha 2, IČ: 24743054 

(sociální služby). 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

11. Schválila znění a podpis smlouvy o dílo „Studie stavby – revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ 

v Klecanech“ se společností Jiran a partner architekti, s. r. o., IČ: 24281247, místem 

podnikání Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

12. Vzala na vědomí objem skutečně provedených prací potřebných k rekonstrukci a revizi 

elektroinstalace hasičské zbrojnice ve výši 82.328,- Kč bez DPH. 

Schválila objednání víceprací u pana Eduarda Hurycha, IČ: 71137033, místem podnikání 

Povltavská 59/3, 250 67 Klecany za cenu 24.631,- Kč. 

 

 

 

 

 

       Bc. Daniel Dvořák                                                                                   Ivo Kurhajec 
           místostarosta      starosta 

 

 

 

 

 

  


