Usnesení č. 5 /2017
ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 23. 1. 2017 od 16:00
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Pavel Kotrba (do 18:30),
Ivo Kurhajec, Jiří Medek
Hosté: Petr Novák, Ing. Michal Rathouzský, Luboš Ježek
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání Rady města Klecany
2. Revokace usnesení - vybudování garáže pro SDH
3. Vybudování garáže pro SDH
4. Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty
5. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí – pronájem budovy č. p. 941
6. Smlouva o věcném břemenu služebnosti
7. Žádost o návratnou finanční výpomoc
Rada města Klecany:
1. Schválila program zasedání.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Revokuje usnesení č. 16/2016 bod č. 2 ze dne 25.4.2016
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
3. Bere na vědomí žádost Sboru dobrovolných hasičů Klecany o vybudování garáže na
pozemku č .par. 91/14 pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Klecany, informaci starosty o
možnosti získání dotace Ministerstva vnitra ČR na vybudování garáže pro potřeby Sboru
dobrovolných hasičů Klecany, nabídku společnosti TNT Consulting, IČ: 255 28 114,
místem podnikání Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 na zajištění administrace dotace na
vybudování garáže pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Klecany za cenu 6 000,- Kč bez
DPH za vypracování žádosti o dotaci, 35 000,-Kč bez DPH za řízení projektu a 1 000,- Kč
bez DPH za za každou případnou monitorovací zprávu, nabídku společnosti ASLB spol. s
r.o., IČ: 241 22 025, místem podnikání Dětská 2571/178, 100 00 Praha 10 na vypracování
projektové dokumentace ve stupni studie a rozpočtu garáže pro potřeby Sboru dobrovolných
hasičů Klecany za cenu 18 000,- Kč bez DPH, zásady pro poskytování účelových
investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí vydané
ministerstvem vnitra ČR dne 6.1.2016 a vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v
rámci programu "Dotace pro jednotky SDH" obcí pro rok 2016 vydané ministerstvem vnitra
ČR.
Souhlasí s vybudováním garáže na pozemku č.par. 91/14 pro potřeby Sboru dobrovolných
hasičů Klecany, s objednáním zajištění administrace dotace u společnosti TNT Consulting
za cenu 6 000,- Kč bez DPH za vypracování žádosti o dotaci, 35 000,-Kč bez DPH za řízení
projektu a 1 000,- Kč bez DPH za za každou případnou monitorovací zprávu, s objednáním
projektové dokumentace ve stupni studie a rozpočtu stavby garáže za cenu 18 000,- Kč bez
DPH u společnosti ASLB spol. s r.o., v souladu s usnesením Zastupitelstva města Klecany č.
8/2015 ze dne 10.12.2015 s předložením projektové žádosti Stavba garáže hasičské
zbrojnice v Klecanech s celkovým rozpočtem do výše 1 894 027,- Kč včetně DPH v rámci
vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v programu Dotace pro jednotky SDH
obcí v roce 2017.
Schvaluje poskytnutí minimálně 50 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města
Klecany, až do výše 1 894 027,- Kč včetně DPH a potvrzuje, že město Klecany disponuje
dostatečnými finančními prostředky k financování spoluúčasti na akci.

Ukládá technikovi správy majetku připravit smlouvu na zajištění administrace dotace
k podpisu a vypracovat objednávku vypracování projektové dokumentace Stavba garáže
hasičské zbrojnice v Klecanech. Termín: do 30.4.
Finančnímu výboru zajistit vyčlenění finančních prostředků na financování akce,
zabezpečení řízení a financování projektu Stavba garáže hasičské zbrojnice v Klecanech ve
výši 50% nákladů až do výše 1 894 027,- Kč včetně DPH
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
4. Vzala na vědomí informace o výsledku poptávek o cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace na „Rekonstrukci a přístavbu objektu Rychty“, projednala cenovou
nabídku a SOD na zpracování PD od ASLB, spol. s.r.o., schvaluje uzavření SOD se
společností ASLB, spol. s.r.o., IČ: 24122025, se sídlem Dětská 2571/178,100 00 Praha10.
Ukládá investičnímu technikovi zajištění uzavření smlouvy v navrženém znění.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
5. Projednala upravený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o pronájmu budovy č.p. 941 se
společností ALFEZA s.r.o., IČ: 28380185, U Lékárny 228/9, 250 67 Klecany. Ukládá
technikovi správy majetku předložit upravenou smlouvu na následující zasedání RM.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
6. Vzala na vědomí žádost paní Pavly Pintové, bytem Mírová 412, 250 67 Klecany o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. 218/9, č.
parc. 632, č. parc. 633/6 a 221/2 k.ú. Klecany pro vodovodní a kanalizační přípojku
v rozsahu cca 13 bm. Schválila znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě na pozemcích č. parc. 218/9, č. parc. 632, č. parc. 633/6 a 221/2
k.ú. Klecany pro vodovodní a kanalizační přípojku v rozsahu cca 13 bm.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
7. Vzala na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Klecany o návratnou finanční
výpomoc ve výši 50 000,- Kč.
Schválila poskytnutí návratné finanční výpomoci a podpis smlouvy o návratné finanční
výpomoci č. 1/2017. Finanční prostředky budou vráceny po získání dotace na činnost.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Bc. Daniel Dvořák
místostarosta

Ivo Kurhajec
starosta

