Usnesení č. 4/ 2017
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 16. 1. 2017
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba, Ivo Kurhajec, Jiří
Medek
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany
2. Stanovisko Zemědělského družstva Klecany k převodu vlastnického práva k pozemkům
3. Změna v žádosti o dotaci na vozidlo pro SDH
4. Vyhodnocení nabídek – nákup cisternové automobilové stříkačky
5. Žádost o ukončení nájmu zahrádky
6. Uzavření nájemní smlouvy – koje v Dolních kasárnách

1.
2.

3.

4.

Rada města Klecany:
Schválila program zasedání.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Vzala na vědomí souhlasné stanovisko Zemědělského družstva Klecany s převodem
vlastnického práva k pozemkům č. 72, č. 83, č. 84/2 a č. 69/3 z Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových na město Klecany.
Bere na vědomí informaci velitele Sboru dobrovolných hasičů Klecany o neúčelnosti
pořízení požárního přívěsu pro hašení k dopravnímu automobilu.
Revokuje své usnesení č. 17/2016 bod č. 2 ze dne 29. 4. 2016.
Bere na vědomí zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci
programu Dotace pro jednotky SDH obcí vydané ministerstvem vnitra ČR dne 27. 1. 2016 a
vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu "Dotace pro jednotky
SDH" obcí pro rok 2017 vydané ministerstvem vnitra ČR dne 18. 1. 2016
Souhlasí v souladu s usnesením Zastupitelstva města Klecany č. 8/2015 ze dne 10. 12. 2015
s předložením žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu v provedení základním
pro sbor dobrovolných hasičů Klecany s celkovým rozpočtem do výše 1 500 000,- Kč bez
DPH v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v programu Dotace pro
jednotky SDH obcí.
Schvaluje poskytnutí 50 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města Klecany, až
do výše 1 050 000,- 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 pořízení dopravního automobilu pro sbor dobrovolných
hasičů Klecany ve výši 50% nákladů až do výše 1 050 000,- Kč včetně DPH
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Bere na vědomí protokol o jednání komise pro otvírání obálek ze dne 16. 11. 2016 v rámci
VZ Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany (90% dotace
z ROP), protokol o 1. a 2. jednání komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze
dne 16. 11. 2016 a 5. 12. 2016 v rámci VZ Nákup cisternové automobilové stříkačky pro
jednotku SDH Klecany a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 12. 2016
v rámci VZ Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany
Stanoví pořadí uchazečů v rámci VZ Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku
SDH Klecany:

1. KOBIT, s. r. o., IČ: 150 53 920, s nabídnutou cenou 6 400 000,- Kč bez DPH
2. THT POLIČKA, s. r. o., IČ: 465 08 147, s nabídnutou cenou 6 570 000,- Kč bez DPH
Vyhodnocuje jako nejvhodnější nabídku firmy KOBIT,s.r.o., IČ: 150 53 920, s nabídnuto
cenou 6 400 000,- Kč bez DPH pro nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku
SDH Klecany.
Ukládá technikovi správy majetku zaslat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
uchazečům. Termín: 23. 1. 2017
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
5. Schválila žádost pana V. Č. na ukončení pronájmu zahrádky na pozemku parc. č. 629/3
(sídliště) k 1. 2. 2017.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
6. Schválila uzavření nájemní smlouvy č. 007/2017 mezi městem Klecany a panem M. R. na
část budovy č. p. 943 na pozemku parc. č. 463/7 (koje č. 25 v Dolních Kasárnách).
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Bc. Daniel Dvořák
místostarosta

Ivo Kurhajec
starosta

