Usnesení č. 8/ 2016
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 22. 2. 2016
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba, Ivo
Kurhajec, Jiří Medek
Host: Ing. Michal Rathouzský
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany
2. Smlouva o věcném břemeni - ČEZ
3. Oprava chodníků
4. Rekonstrukce interiéru požární zbrojnice – žádost o dotaci
5. Příměstské tábory
6. Dodatky ke smlouvám – nájem zahrádek
7. Žádost o umístění sídla spolku – Biatlonový klub Klecany
8. Žádost o návratnou finanční výpomoc – TJ Sokol Klecany
9. Zpráva o hospodaření ZUŠ, žádost o nákup klavíru
10. Žádost o navýšení kapacity ZŠ
11. Žádost o zrušení výpovědi nájemní smlouvy
12. Rámcová kupní smlouva – KAMPI OFFICE s. r. o.
Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Vzala na vědomí
a) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 6. 8.
2013 k tíži pozemku č. parc. 181/2, k.ú. Klecany spočívající v uložení kabelového
vedení NN 0,4 kV „Klecany – ul. Nová p.č. 181/28 – smyčka kNN“
b) usnesení rady města č. 21/2013 ze dne 29. 7. 2013, kterým bylo schváleno
uzavření budoucí smlouvy
c) smlouvu o zřízení věcného břemene k tíži pozemku č. parc. 181/2, k.ú. Klecany
spočívající v uložení kabelového vedení NN 0,4 kV „Klecany – ul. Nová p.č.
181/28 – smyčka kNN“ ze dne 4. 2. 2016
Konstatovala, že byly splněny podmínky smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene ze dne 6. 8. 2013
Hlasování: 5 – 0 – 0
3. Vzala na vědomí
a) informaci starosty o potřebě opravy chodníků, vybudování přechodů pro chodce
a signalizace pro zrakově postižené v ulicích Do Klecánek a Čsl. armády
v Klecanech
b) informaci starosty o možnosti získání dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu
c) nabídku vypracování žádosti o dotaci a administraci dotace od společnosti LK
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Advisory, s. r. o., IČ: 24275093, místem podnikání Kubánské náměstí 1391/11,
100 00 Praha 10 – Vršovice za cenu 30 000,- Kč bez DPH za vypracování a
podání žádosti o dotaci a 2,2 % z objemu přidělené dotace.
d) nabídku zpracování projektové dokumentace DÚR a DSP včetně inženýringu od
společnosti od společnosti Projection s. r. o. – projekční a konzultační kancelář,
IČ: 28809459, místem podnikání Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek
za cenu 153 000,- bez DPH
e) nabídku zpracování projektové dokumentace DÚR a DSP v podrobnosti
realizační dokumentace včetně inženýringu od společnosti D PLUS
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s., IČ: 26760312, místem podnikání
Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 za cenu 273 000,- Kč bez DPH.
Schválila
a) realizaci opravy chodníků, vybudování přechodů pro chodce a signalizace pro
zrakově postižené v ulicích Do Klecánek a Čsl. armády v Klecanech
b) podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu
v souladu s usnesením ZM č. 8/2015 ze dne 10. 12. 2015
c) znění a uzavření smlouvy na zajištění administrace dotace se společností LK
Advisory, s. r. o. za cenu 30 000,- Kč bez DPH za vypracování a podání žádosti
o dotaci a 2,2 % z objemu přidělené dotace.
d) znění a uzavření smlouvy o dílo „Projektová dokumentace DÚR a DSP včetně
inženýringu se společností Projection s. r. o. – projekční a konzultační kancelář,
IČ: 28809459, místem podnikání Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek
za cenu 153 000,- bez DPH.
Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu.
Hlasování: 5 – 0 – 0
4. Vzala na vědomí
a) zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu
Dotace pro jednotky SDH obcí vydané ministerstvem vnitra ČR dne 6. 1. 2016
b) vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu "Dotace pro
jednotky SDH" obcí pro rok 2016 vydané ministerstvem vnitra ČR
Souhlasí v souladu s usnesením Zastupitelstva města Klecany č. 8/2015 ze dne
10. 12. 2015 s předložením projektové žádosti Interiérové úpravy budovy
hasičské zbrojnice v Klecanech s celkovým rozpočtem do výše 471 584,69 Kč
bez DPH v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v
programu Dotace pro jednotky SDH obcí.
Schválila poskytnutí 50 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města
Klecany, až do výše 235 793,- Kč bez DPH a potvrzuje, že město Klecany
disponuje dostatečnými finančními prostředky k financování spoluúčasti na akci.
Ukládá finančnímu výboru zajistit vyčlenění finančních prostředků na financování
akce, zabezpečení řízení a financování projektu Interiérových úprav budovy
hasičské zbrojnice v Klecanech ve výši 50% nákladů až do výše 235 793,- Kč
včetně DPH.
Hlasování: 5 – 0 – 0
5. Č. j. 1015/16 Schválila žádost spolku Pravý Hradec ze dne 12. 2. 2016 o využití
části areálu Dolní Kasárna pro potřeby příměstských táborů.
Hlasování: 5 – 0 – 0
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6. Schválila znění a podpis dodatků č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitosti (zahrádky na
Vinici) s panem Z. K., panem F. D. a paní A. T. Předmětem dodatků je prodloužení
nájmu do 30. 6. 2016.
Hlasování: 5 – 0 – 0
7. Schválila žádost Klubu biatlonu Klecany p. s. o umístění sídla spolku na adrese
městského úřadu Do Klecánek 52, 250 67 Klecany.
Hlasování: 4 – 1 (Kotrba) – 0
8. Č. j. 1054/16 Schválila žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Klecany o poskytnutí
návratné finanční výpomoci ve výši 50 000,- Kč, která bude využita na režijní
náklady spojené se začátkem jarní sezóny 2016. Tato částka bude vrácena po
poskytnutí příspěvku na činnost z rozpočtu města, nejpozději však do 30. 6. 2016.
Hlasování: 5 – 0 – 0
9. Č. j. 1073/16 Vzala na vědomí zprávu o hospodaření Základní umělecké školy
Klecany.
Schválila převedení zisku ve výši 43 516,97 do rezervního fondu a ve výši 40 000,Kč do investičního fondu.
Schválila žádost o nákup křídla do hudebního oboru ZUŠ v celkové hodnotě
300 000,- Kč. Nákup bude hrazen z investičního fondu ZUŠ.
Hlasování: 5 – 0 – 0
10. Vzala na vědomí podání žádosti o navýšení kapacity základní školy ze 420 na 480
žáků pro školní rok 2016/17. K zápisu do 1. tříd pro tento školní rok přišlo více dětí,
než současná kapacita školy umožňuje přijmout.
11. Č. j. 1127/16 Schválila žádost pana Josefa Kožery – JOKOSPEED, IČ: 11342102,
místem podnikání U Kněžské louky 30, 130 00 Praha 3 o zrušení výpovědi nájemní
smlouvy k prostoru v Dolních Kasárnách s tím, že dlužné nájemné bude uhrazeno
dle splátkového kalendáře.
Hlasování: 5 – 0 – 0
12. Schválila podpis rámcové kupní smlouvy se společností KAMPI OFFICE s. r. o., IČ:
25344170, sídlem Velkomoravská 3243/35, 695 01 Hodonín, na roční odběr zboží
v hodnotě min. 100 000,- Kč. Společnost KAMPI OFFICE s. r. o. je
zaměstnavatelem zdravotně postižených. Odběr výrobků a služeb od této
společnosti je v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
novely č. 367/2011 Sb. náhradním plněním povinnosti zaměstnávat osoby se
zdravotním postižením.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Bc. Daniel Dvořák
místostarosta

Ivo Kurhajec
starosta
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