
Usnesení č. 44/ 2016 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 19. 12. 2016 

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba, Ivo Kurhajec, Jiří 

Medek  

Host: Luboš Ježek 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. ALFEZA s. r. o. – upravený návrh nájemní smlouvy 

3. Varianty DSP – Rychta 

4. Záměr odkupu pozemku 

5. Zpracování žádosti o dotaci - intenzifikace ČOV 

6. Dar Centru pro zdravotně postižené a seniory 

7. Rozpočtové opatření č. 12/2016 

8. Nájemní smlouva – část budovy č. p. 944 

9. Sběr použitého kuchyňského oleje 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Projednala upravený návrh nájemní smlouvy se spol. ALFEZA s. r. o. Ukládá technikovi 

správy majetku jednat o navýšení příkonu elektrické energie do objektu č. p. 941. 

3. Schválila výběr variant pro zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení rekonstrukce 
objektu Rychty: 
a) v objektu čp. 487: přízemí – var. 01A (kanceláře a pošta), první patro - var. 01B  
(knihovna) 
b) v objektu čp. 74: var. 03 byty (4+kk, 3+kk, 2 x 2+kk)  

            Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

4. Schválila záměr odkupu pozemku parc. č. 843 se souběžným uzavřením Dohody o 
narovnání za pronájem  pozemku. Pověřuje vedení města k dokončení jednání s vlastníkem 
pozemku. 
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

5. Vzala na vědomí nabídku INp servis s. r.o., Riegrovo náměstí 138, 767 01 Kroměříž, IČ: 

28314956 na zpracování podání žádosti o podporu z Operačního programu životní 

prostředí 42. výzvy na projekt „Intenzifikace ČOV Klecany“.  

Schvaluje nabídku INp servis s. r.o., Riegrovo náměstí 138, 767 01 Kroměříž, IČ: 28314956 

na zpracování podání žádosti o podporu z Operačního programu životní prostředí 42. výzvy 

na projekt „Intenzifikace ČOV Klecany“ ve výši 70.000,- Kč bez DPH v rozsahu: 

- konzultace a příprava projektu s žadatelem o podporu 

- konzultace s poskytovatelem podpory 

- příprava projektu se zpracovatelem projektové dokumentace 

- součinnost při zajištění a zpracování příloh požadovaných pro podání žádosti o podporu 

- zpracování CBA analýzy projektu 

- zpracování žádosti o podporu v elektronické podobě v prostředí IS KP +14 

- administrativní podpora před vydáním rozhodnutí 



Ukládá technikovi správy majetku připravit k podpisu příslušnou smlouvu, termín 23. 12. 

2016 

Pověřuje starostu města Klecany k podpisu příslušné smlouvy. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

6. Schválila poskytnutí daru Centru pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o. 
p. s. ve výši 500,- Kč 
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

7. Schválila rozpočtové opatření č. 12/ 2016 (v rámci §) v předloženém znění. 
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

8. Schválila uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 30/2016 (koje č. 8 v budově č. p. 
944, Dolní Kasárna) mezi městem Klecany a Martinem Hanušem, místem podnikání 
Liehmannova 102, 273 71 Zlonice, IČ: 41322797 
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

9. Schválila uzavření smlouvy s Liborem Černohlávkem – Černohlávek OIL, 285 33 Církvice, IČ: 

16539184 o bezplatném sběru použitého kuchyňského oleje z domácností. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

 

 

 

   
 Bc. Daniel Dvořák                                                                                                                          Ivo Kurhajec 
   místostarosta                                                                                                                                 starosta 

 

   
 


