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Usnesení č. 26 /2017 

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 31.7. 2017 od 16:00 

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

Omluveni: Ing. Jiří Bendl, Jiří Medek 

Hosté: Miroslava Peková, Ing. Michal Rathouzský, Luboš Ježek 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany 

2. Rekonstrukce interiéru zdravotního střediska 

3. Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty čp.74 a čp.487 

4. Doporučení přijetí dotace na hasičské auto 

5. Doporučení přijetí dotace na garáž pro hasičské auto 

6. Posouzení projektu rekonstrukce ČOV Klecany 

7. Rozpočtové opatření č. 4/2017 

8. Dotace – sociální bydlení, č. p. 971 

9. Nákup mantinelů do tělocvičny ZŠ 

10. Dotace - sportoviště 

11. MHM EKo – dodatek k nájemní smlouvě 

 

Rada města Klecany: 

1. Schválila program zasedání. 

            Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

2. Na základě žádosti MUDr. Ondráčkové o pronájem prostor, projednala záměr reorganizace 

vnitřních prostor zdravotního střediska. 

3. Bere na vědomí odůvodnění zpoždění dílčích částí projektové dokumentace oproti smlouvě 

o dílo a dodatku č. 1 na stavbu „Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty čp. 74 a čp. 487“ a 

schvaluje znění a podpis Dohody o narovnání se společností ASLB spol. s r.o., IČ:  

24122025, se sídlem Dětská 2571/178, 100 00 Praha 10, na akci  PD  „Rekonstrukce a 

přístavba objektu Rychty Klecany" s úhradou smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč. Ukládá 

investičnímu technikovi zajištění podpisu této Dohody.                                                                                                    

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

4. Bere na vědomí rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí 

dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro poskytování dotací z 

rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a 

složek IZS č.j. 082173/2017/KUSK ze dne 13. 7. 2017 na akci „Pořízení dopravního 

automobilu v provedení základním pro sbor dobrovolných hasičů Klecany“ ve výši 

300 000,- Kč v rámci programu Dotace pro JSDH na rok 2017 - tematické zadání: DOP - 

Krajská podpora nákupu nového dopravního automobilu. 

Doporučuje Zastupitelstvu města Klecany přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní 

smlouvy z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS č.j. 082173/2017/KUSK 

ze dne 13. 7. 2017 na akci „Pořízení dopravního automobilu v provedení základním pro sbor 

dobrovolných hasičů Klecany“ ve výši 300 000,- Kč v rámci programu Dotace pro JSDH na 

rok 2017 - tematické zadání: DOP - Krajská podpora nákupu nového dopravního automobilu 

Ukládá starostovi předložit návrh usnesení ZM o přijetí dotace na  nejbližší zasedání ZM 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  
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5. Bere na vědomí rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí 

dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro poskytování dotací z 

rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a 

složek IZS č.j. 082173/2017/KUSK ze dne 13. 7. 2017 na akci „Garáž pro hasičský vůz, k.ú. 

Klecany 91/14“ ve výši 510 000,- Kč v rámci programu Dotace pro JSDH na rok 2017 - 

tematické zadání: ZBR - Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic. 

Doporučuje Zastupitelstvu města Klecany přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní 

smlouvy z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS č.j. 082173/2017/KUSK 

ze dne 13. 7. 2017 na akci „Garáž pro hasičský vůz, k.ú. Klecany 91/14“ ve výši 510 000,- 

Kč v rámci programu Dotace pro JSDH na rok 2017 - tematické zadání: ZBR - Krajská 

podpora. 

Ukládá starostovi předložit návrh usnesení ZM o přijetí dotace na nejbližší zasedání ZM. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

6. Bere na vědomí informaci starosty o potřebně zajištění posouzení projektu změny stavby 

Intenzifikace ČOV Klecany vypracovaného společností REC Projekt, s.r.o. a nabídku 

společnosti CzWA service, s.r.o. IČ 041 46 212, místem podnikání Traťová 574/1, 619 00 

Brno na vypracování posouzení projektu změny stavby Intenzifikace ČOV Klecany za cenu 

70 000,- Kč bez DPH. 

Schvaluje objednání posouzení projektu změny stavby Intenzifikace ČOV Klecany u 

společnosti CzWA service, s.r.o. IČ 041 46 212, místem podnikání Traťová 574/1, 619 00 

Brno za cenu 70 000,- Kč bez DPH. 

Ukládá technikovi správy majetku připravit objednávku, termín: 1.8.2017. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

7. Projednala rozpočtové opatření č. 4/2017, doporučuje ZMě schválit.  

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

8. Bere na vědomí registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Sociální byty č.p. 

971 ve městě Klecany"                                                                                                                                          

a podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Sociální byty č.p. 971 ve městě 

Klecany"                                                                                                                                          

Doporučuje Zastupitelstvu města Klecany schválit přijetí dotace od Ministerstva pro místní 

rozvoj  v rámci  Integrovaného operačního programu , specifický cíl: zvýšení kvality a 

dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi , na akci „Sociální byty č.p. 971 ve městě 

Klecany",  Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.56/0.0./0.0/16_032/0003123,  podporu v celkové 

maximální výši 6.738.979,50 Kč. Vlastní zdroje z rozpočtu města Klecany  jsou ve 

výši 748.775,50  Kč z celkových způsobilých výdajů 7.487.755 Kč. Nezpůsobilé výdaje  

jsou ve výši 3.410.483,- Kč, tedy celkem vlastní zdroje z rozpočtu města Klecany jsou ve 

výši 4.159.258,50 Ukládá starostovi předložit Zastupitelstvu města Klecany návrh na 

schválení přijetí dotace na akci „Sociální byty č.p. 971 ve městě Klecany" Termín: nejbližší 

zasedání ZMě a investičnímu technikovi zajištění VZMR – výkon TDI a koordinátora 

BOZP a zajištění podlimitní VZ na stavební práce.                                                                 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se  

9. Revokuje bod č. 10 usnesení RM č. 23/2017 ze dne 26. 6. 2017, schválení nákupu mantinelů 

na florbal do ZŠ.  Schvaluje žádost ZŠ o poskytnutí příspěvku na nákup mantinelů na 

florbal. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
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10. Bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace z Programu MŠMT – Podpora 

materiálně technické základny sportu na projekt "Sportovní areál Sportklub Klecany". 

Doporučuje Zastupitelstvu města Klecany schválit podání žádosti o dotaci na projekt 

"Sportovní areál Sportklub Klecany" do Programu MŠMT – Podpora materiálně technické 

základny sportu a schválit spolufinancování projektu "Sportovní areál Sportklub Klecany" 

 v minimální výši 40 % celkových způsobilých výdajů, případně i  zajištění vlastních 

finančních prostředků na financování nezpůsobilých výdajů projektu. Ukládá starostovi 

předložit návrhu snesení na nejbližším zasedání ZMě.                                                           

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

11. Schválila uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě uzavřené dne 11.2.2005 mezi městem 

Klecany (pronajímatel) a MHM eko s. r. o., IČ 45789355, Na Štramberku 97, 182 00 Praha 

8 (nájemce).                                                             

 Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Daniel Dvořák   Ivo Kurhajec 

       místostarosta         starosta 


