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Usnesení č. 20 /2017 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 3.6. 2017 od 16:00 

Přítomni dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Bc. Daniel Dvořák (příchod 18 hod.), Mgr. Pavel 

Kotrba, Jiří Medek (příchod 17 hod.), Ing. Jiří Bendl 

Hosté: Michael Oferný, Ing. Rathouzský, Luboš Ježek, Martin Lapeš, Tomáš Černý 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Rekonstrukce domu služeb č.p. 54 

3. Smluvní pokuta 

4. Registrace akce „Klecany –Garáž pro hasičský vůz“ 

5. Nákup průběžného mycího stroje do ZŠ a MŠ Klecany 

6. Nájemní smlouva č. 027/2017 

7. Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 028/2017 

8. Žádost o povolení konání společenské akce 

9. Změny rozpisu rozpočtu 

10. Změny rozpisu rozpočtu 1/2017 

11. Veřejná zakázka malého rozsahu - „Rekonstrukce domu služeb č.p. 54– výkon TDI 

12. Investiční záměr využití Ovčína Klecany 

13. Nájemní smlouva – doplnění 

14. Termín a program zasedání Zastupitelstva města Klecany 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Bere na vědomí registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Rekonstrukce 

domu služeb č.p. 54 ve městě Klecany" a podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci 

"Rekonstrukce domu služeb č.p. 54 ve městě Klecany"  

Doporučuje Zastupitelstvu města Klecany schválit přijetí dotace od Ministerstvo životního 

prostředí v rámci v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 5 – 

Energetické úspory, specifického cíle 5.1 – „Snížit energetickou náročnost veřejných budov 

a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“ , na akci "Rekonstrukce domu služeb č.p. 54 

ve městě Klecany",  Identifikační číslo EIS CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004266, podporu v 

celkové maximální výši 551 176,80 Kč. Vlastní zdroje z rozpočtu města Klecany  jsou ve 

výši  826 765,20 Kč z celkových způsobilých výdajů 1 377 942,00 Kč 

Ukládá starostovi předložit Zastupitelstvu města Klecany návrh na schválení přijetí dotace 

na akci "Rekonstrukce domu služeb č.p. 54 ve městě Klecany" 

            Termín: nejbližší zasedání ZM 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

3. Bere na vědomí informace o problematice při zajištění PD a IIČ na projekt „Rekonstrukce 

objektu č.p. 971 Klecany na sociální bydlení“, projednala výpočet smluvní pokuty a ukládá 

investičnímu technikovi uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli ve smyslu SOD ve výši 

48.188,- Kč. 

4. Bere na vědomí informaci starosty o registraci akce č. 014D242007005  "Klecany - Garáž 

pro hasičský vůz" v rámci dotačního programu 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí 
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Doporučuje Zastupitelstvu města Klecany přijetí dotace ve výši 765 700,- Kč od 

poskytovatele dotace Ministerstva vnitra ČR na akci č. 014D242007005  "Klecany - Garáž 

pro hasičský vůz", Zastupitelstvu města Klecany souhlasit s poskytnutím 50 % podílu 

způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města Klecany, až do výše 1 894 027,- Kč bez DPH 

na akci č. 014D242007005  "Klecany - Garáž pro hasičský vůz". 

Ukládá starostovi předložit návrh usnesení Zastupitelstvu města Klecany, termín: nejbližší 

zasedání zastupitelstva. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

5. Schválila nákup průběžného mycího stroje do školní jídelny Základní a mateřské školy 

Klecany. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

6. Schválila nájemní smlouvu č. 027/2017 uzavřenou mezi městem Klecany a p. Emilií 

Španingerovou, bytem Na Vinici 356, 250 67 Klecany na byt I. kategorie v domě 

s pečovatelskou službou. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

7. Schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 028/2017 mezi městem Klecany a p. 

Marií Glásovou, Vraňany o nájmu místnosti č. 5 v č.p. 977 v areálu Dolní Kasárna. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

8. Vzala na vědomí žádost o povolení konání společenské akce od Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů, zastoupené velitelem p. Janem Filingerem na pozemcích města 

Klecany par. č. 130/1 a 457/8 (Střelnice). Akce se bude konat 2. září až 3. září 2017 od 18 

do 04 hodin. Ukládá místostarostovi předložit ZMě návrh na úpravu OZV č. 2/2016. 

9. Schválila navržené změny rozpisu rozpočtu. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

10. Bere na vědomí změny rozpisu rozpočtu č. 1/2017 

11. Vzala na vědomí protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

služby s názvem „Rekonstrukce domu služeb č.p. 54 ve městě Klecany – výkon TDI“ a 

došlé nabídky společností 

- Plan Point, s.r.o., s cenou 11.800,-Kč á měs. bez DPH 

- Reinvest spol. s r.o., s cenou 20.000,- Kč á měs. bez DPH  

- Jan Suchomel, s cenou 9.800,-Kč á měs. bez DPH  

Jako nejvhodnější vybrala nabídku společnosti Jan Suchomel, se sídlem Klecany 364, 25067 

Klecany, IČ: 88306640 a pověřuje investičního technika k zajištění uzavření Příkazní 

smlouvy (po schválení přijetí dotace ZMě). 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

12. Bere na vědomí informace starosty města o potřebě rekonstrukce objektu Ovčína 

Projednala investiční záměr a varianty možného využití. 

Schválila zahájení prací na projektové přípravě projektu s variantou komerčního bydlení 

Ukládá investičnímu technikovi zahájení jednání se spol. Sara CZ, s.r.o. na odkup pozemku 

parc. č.  701 a parc. č. 181/11 a zajištění VZ na služby – Projektová dokumentace a IIČ 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

13. Projednala s nájemcem Ing. Tomášem Černým detaily nájemní smlouvy č. 031/2017 na 

nebytový prostor č.p. 54 na náměstí V.B.Třebízského. 

14. Schválila termín a program konání zasedání Zastupitelstva města Klecany na den 15.6.2017. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

Bc. Daniel Dvořák   Ivo Kurhajec 

    místostarosta         starosta 


