
                                                      Z á p i s  
ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, konaného dne 10. června 2010

Zasedání zahájeno v 18.17 hod.

Starosta Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání, které bylo řádně svoláno v souladu s 
ustanovením § 92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb., ( zákon o obcích). Informace o době a místě 
konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu od 28. května 2010. 
Podle prezenční listiny bylo přítomno 15 členů zastupitelstva města ( Jiří Medek se dostavil v 
18.19 hod.)  Zasedání je usnášeníschopné. 
Přítomno: 20 občanů.
Hlasování bude v pořadí :  PRO  NÁVRH - PROTI  NÁVRHU - ZDRŽEL SE.
Zapisovatelka : Hana Smolíková

V souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva Města Klecany předložil 
starosta ke schválení rozšířený program zasedání v následující podobě: 

1. Schválení rozšířeného programu 
2. Plnění usnesení z minulého zastupitelstva – referendum

                                                        -  personální audit
3. Povodeň  2010 – příspěvek
4. Závěrečný účet roku 2009
5. Rozpočtové opatření č. 2 
6. Autobusová zastávka v ul. V Honech
7. Rozšíření rozhlasu
8. Den svazku obcí 18.9.2010
9. Schválení spoluúčasti ROP NUTS II. – náměstí V.B.T.
10. Stanovení počtu zastupitelů  na období 2010-2014
11. Informace  :

- Územní plán
- ČOV - VÚSS nájem
- ČOV - rekonstrukce
- From - dotace 
- Přívoz
- Garáže ulice Luční
- Astrapark – změna ÚR (plánovací smlouva)
- Web, zpravodaj

                            -    V. Hrubý - darovací smlouva 
                            -    Práce ve městě 
                            -    Socha V. B. Třebízského
                            -    ZŠ a  MŠ  - dotace
               12.  Diskuze
               13.  Schválení usnesení
               14.  Závěr 

1.  Schválení programu
K návrhu programu nebyly vzneseny připomínky, starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo 
souhlasí s takto navrženým programem? 
Hlasování:  15 - 0 - 0 .  Schváleno.
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Dále se hlasovalo o návrhu: Kdo souhlasí, že diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť?
Hlasování:  15 - 0 - 0 .  Schváleno.

Hlasovalo se o zvolení tří členů návrhové komise ve složení: Ing. Zdena Lahodová, Ing. Jan 
Pinc a Daniel Dvořák. Hlasování:  15 - 0 - 0 .  Schváleno.

Hlasovalo se o návrhu na dva ověřovatele zápisu: Miroslav Kříž a  Martin Lemon.
Hlasování :  15 - 0 - 0 .  Schváleno.

Starosta konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřen, pořízen do 10 dnů  a je uložen 
na MěÚ k nahlédnutí, zároveň byl umístěn na internetové stránky města a nebyly proti němu 
podány žádné námitky.

2. Plnění usnesení z minulého zastupitelstva - personální audit
Starosta řekl, že bylo uloženo vedení města předložit konkrétní postup nápravy stavu 
účetnictví  včetně personálního auditu a podat písemné vysvětlení k inventurním rozdílům 
zjištěných dne 28.1.2010 při dokladové inventuře a zdůvodnit proč není dodržován zákon
č. 185/2001 Sb., § 10 b, odst. 3 a proč není dodržována OZV č. 3/2007, čl. 5.
  - náprava účetnictví bude projednána v bodě č. 4  Závěrečný účet
  - inventurní rozdíly budou projednány v bodě č. 4  Závěrečný účet 
  - dodržování zákona č. 185/2001 Sb. , bylo předloženo na minulém ZMě § 10 b (v tomto 
zákoně neexistuje)
  - personální audit v termínu do 30.4. 2010 

Starosta předal slovo Z. Kudláčkové, které seznámila zastupitele s poptávkou Personálního 
auditu. Bylo osloveno 5 firem. Cena auditu se odvíjí od počtu zaměstnanců. Při auditu 12 
administrativních zaměstnanců částka 100.800,- Kč s DPH. Zastupitelstvo by mělo 
rozhodnout, zda při takto vysokých částkách provádět audit či ne.
Proběhlo hlasování o odložení provedení personálního auditu v tomto volebním období.
Hlasování:  14 - 0 - 1 (Z. Šebek). Schváleno odložení auditu.
- referendum
Starosta seznámil s vyhlášením místního referenda na území města Klecany v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění a zákonem č. 22/2004 Sb., o 
místním referendu. Dále seznámil se zněním otázek místního referenda.
Starosta dal hlasovat o tom, zda proběhne hlasování ke každé otázce místního referenda 
zvlášť.
Hlasování:  9 - 5 (M. Kříž, Z. Šebek, J. Brožová, Ing. Bemdl, V. Kuchta) - 1 (J.Pinc). 
Schváleno.

a)  Znění otázek místního referenda
1)  Souhlasíte s rozšířením letištěm Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?
     Hlasování:  13 - 0 - 2 (D.Dvořák, Ing. Malík).  Schváleno.

2) Souhlasíte s tím, aby Město Klecany činilo všechny dostupné právní kroky, které zabrání 
    záměru rozšíření letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště ?
    Hlasování : 11 - 1 (D. Dvořák) - 3 (M. Kříž, Z. Šebek, Ing. Malík).  Schváleno.
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3) Souhlasíte se záměrem" Řešení  energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy "
    lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na 
    Císařském ostrově".  Hlasování :  15 - 0 - 0 .  Schváleno.

4)  Souhlasíte s tím, aby Město Klecany činilo všechny dostupné právní kroky, které zabrání 
     záměru " Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy" lokalita Drasty 
     v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském 
     ostrově".   Hlasování :  15 - 0 - 0 .  Schváleno. 

b)  Odůvodnění návrhu 
Starosta - ZMě Klecany chce znát stanovisko občanů města k záměru společnosti Letiště 
Vodochody a.s.,  se sídlem U  Letiště 374, 250 70 Odolena Voda na využití stávajícího 
letiště. ZMě Klecany  chce dále  znát stanovisko občanů města k záměru Hlavního města 
Prahy,  zastoupeného Odborem městského investora Magistrátu hlavního města Prahy,  se 
sídlem Mariánské náměstí 2 , 110 01 Praha 1  k záměru řešení kalového hospodářství 
z ÚČOV Hl.m. Prahy v lokalitě Drasty. Jedná se o záměry, které ovlivní životní prostředí 
a život občanů v celém regionu .

Platný a závazný výsledek místního referenda  se stane závazným příkazem a pojistkou, aby 
orgány města v samostatné  působnosti jednaly v souladu s tímto výsledkem a činily 
v souladu se zákonem vše k dosažení výsledkem referenda vytčených cílů,  a  to i když  se 
zcela změní složení orgánů města (zastupitelstvo, rada, komise, výbory) např.  po volbách  a 
dokonce i tehdy, když cíle uložené výsledkem referenda nejsou či nebyly ve volebním 
programu žádného zvoleného zastupitele, radního či jiného voleného představitele obce.
Výsledek referenda se stane
povinným a závazným zadáním orgánům města v samostatné působnosti
pojistkou pro případ změn složení orgánů města, změn politických priorit apod.
direktivou pro orgány města a zástupce města činit v rámci zákonů vše pro dosažení cílů 
vytyčených výsledkem referenda.
Hlasování o konání místního referenda.
Hlasování :  15 - 0 - 0 .  Schváleno.

c) Termín konání místního referenda
Starosta navrhl termín  na 7. září 2010 - od 14.00   -  22.00 hodin.
Kdo souhlasí s termínem a hodinou konání místního referenda?
Hlasování :  15 - 0 - 0 .  Schváleno.
    
d) Ustanovení 3 komisí po 4 členech
( 1* místní komise, 2* okrskové komise). Hlasování :  15 - 0 - 0 .  Schváleno.

e) Jmenování členů komisí starostou 
 Hlasování :  15 - 0 - 0 .  Schváleno.  

f) Odměny za funkci člena místní a okrskové komise
    člen okrskové a místní komise                600,- Kč
    předseda okrskové a místní komise         800,- Kč
    zapisovatel                                               700,- Kč
Hlasování :  15 - 0 - 0 .  Schváleno.
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g) Zadání tisku hlasovacích lístků
Hlasování :  15 - 0 - 0 .  Schváleno.
                                                              
h) Uvolnění částky ve výši 40.000,- Kč  na pokrytí nákladů místního referenda z rozpočtu 
města pro rok 2010, prostředky budou využity z prostředků z činnosti místní správy,  které 
budou v Úpravě č. 2 rozpočtu města pro rok 2010 převedeny na § 6173 - Místní referendu.
Hlasování:  15 - 0 - 0 .  Schváleno.

3) Povodně 2010 - příspěvek
Starosta podal návrh vedení města předložený finančnímu výboru na poskytnutí finanční 
pomoci obci nebo městu postiženému současnými povodněmi. Čáska  100,-Kč za jednoho 
obyvatele města Klecany tj.  100,- x 2738 (k 31.5.2010) tj. 273.800,- Kč.  Jako obec byla 
vybrána obec Zdounky u Kroměříže ve Zlínském kraji, kde voda z polí a rozvodněné 
Kotojedky  zasáhla část obce a 25 domů bylo zasaženo. Z DPS bylo evakuováno 17 lidí, část 
obyvatel skončila v kulturním domě a část v rodinách.
Dále nás oslovila Diakonie Broumov, která vyhlásila mimořádnou humanitární sbírku na 
pomoc oblastem postižených povodněmi. Městský úřad  Klecany se připojuje ke  sbírce a 
občané budou moci přinášet věci do budovy MěÚ dle seznamu. Sbírka se uskuteční  od 
14.6.2010  do 25.6.2010  v úředních hodinách MěÚ nebo po telefonické domluvě  u pí. 
Klausové.
Schválení  zaslání finanční částky 273.800,- Kč  na konto obce Zdounky ve Zlínském kraji, 
postižené letošními  povodněmi.
Hlasování :  15 - 0 - 0 .  Schváleno. 

4) Závěrečný účet roku  2009
Z. Kudláčková představila  novou účetní paní Miroslavu Šebetkovou a seznámila přítomné se 
závěrečným účtem roku, který byl projednán Finančním výborem a  řádně vyvěšen na úřední 
desce od 21. května do 6. června 2010.
Závěrečný účet obsahuje všechny zákonem dané náležitosti, součástí závěrečného účtu je
"Zpráva  o výsledku přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 2009". Závěrečný účet 
obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2009.
Příjmy celkem              44.126.000,- Kč
Výdaje                          42.042.000,- Kč
Přebytek v rozpočtu je   2.084.000,- Kč
V bodě č. 3 - stav účelových fondů a finančních aktivit - Fond kultury, sportu a volného 
času  je uvedena částka 504.951,19 Kč, zde došlo k drobné chybě a stav na tomto účtu ke dni 
31.12.2009  je částka 505.077, 43 Kč. Nápravná opatření k chybám a nedostatkům 
hospodaření města Klecany za rok 2009 jsou rozepsána v příloze č. 1, která bude součástí 
dnešního usnesení a závěrečného účtu za rok 2009.
V. Kuchta se domníval, že obdrží soubor nápravných opatření, ale nestalo se tak.
Z. Kudláčková přečetla soubor nápravných opatření a mezi tím bylo zastupitelům nápravné 
opatření č. 1 předáno v písemné formě. 
Z. Šebek dodal, že vzhledem k tomu, že je nápravné opatření předkládáno již po třetí a navíc 
jsou tam termíny do konce roku, takže se k tomu můžou zastupitele vyjádřit, ale těžko to 
můžou kontrolovat. Dále po přečtení "Zprávy o výsledku hospodaření města Klecany za
r. 2009 ",  na str. 11 § 13 odst. 1, písm .b), nemůže bohužel  hlasovat pro schválení 
závěrečného účtu  za rok 2009. Dále řekl, že si velice váží snahy pí. Šebetkové a přeje jí 
pevné nervy a hodně úspěchů při opravách v účetnictví.  
Po krátké diskuzi V. Kuchty, Z. Šebka, I. Kurhajce , M. Šebetkové se přistoupilo k hlasování. 
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ZMě schvaluje celoroční hospodaření města za rok 2009, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření města za rok 2009 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o 
výsledku hospodaření a přijímá opaření k nápravě chyb a nedostatků dle přílohy č. 1.
Hlasování . 12 - 2 (Ing. Malík, V. Kuchta) - 1 ( Z. Šebek).  Schváleno.
J. Brožová vznesla dotaz, zda termíny nápravného opatření bude kontrolovat Finanční výbor.
Z. Kudláčková - ano bude.                                                       
Z. Šebek  dal návrh, aby kontrolu termínů  nápravného opatření prováděl Kontrolní výbor.
Hlasování o návrhu pana Šebka:  7 - 1 (V. Kuchta) - 7 ( Ing. Bendl, Ing.Lahodová , 
I.Kurhajec, M. Lemon, J. Medek, L. Němeček, J. Busch).  Neschváleno.
                                                      
5. Rozpočtové  opatření  č. 2

Z. Kudláčková  seznámila  s rozpočtovým opatřením a  se  spořícími účty,  které jsou 
založené u Komerční banky a nepřicházejí na ně žádné peníze. Navrhuje zrušení spořícího 
účtu

č. 19-563911045700/100 se zůstatkem 375.626.82 Kč k 31.12.2009 a spořícího účtu č. 19-
563911427/0100 se zůstatkem  505.077,43 Kč k 31.12.2009 a převedení výsledné částky na 
nově založený běžný účet.. Částkou bude dotován  Fond kultury, sportu a volného času. 

Hlasování :  12 - 0 - 3 ( Z. Šebek, Ing.Malík, V. Kuchta).   Schváleno.

6.  Zavedení autobusové linky č. 371

L. Němeček informoval o možnosti zřízení autobusové obslužnosti do lokality Astrapark

ulice V Honech. Proběhlo jednání mezi městem, developerem, společnosti ROPID a 
Středočeským krajem. Při jednání  s obyvateli nových bytů bylo navrženo dva páry spojů

(dva ráno směr Praha a dva večer od Prahy). Tyto spoje  Ropid zapracoval do jízdního řádu v 
pracovní dny, náklady na zajištění této změny jízdního řádu jsou vyčísleny částkou 7.994,- Kč

za měsíc., za rok  částka  95.928,- Kč.. Pro zahájení provozu je nutné vybudování a 
zkolaudování  zastávky developerem.

Starosta dal hlasovat  schválení rozšíření dvou párů autobusových spojů do lokality 
Astraparku Klecany předložených firmou ROPID za cenu 7.994,- Kč  za měsíc.. Podmínkou 
je vybudování a zkolaudování zastávky developerem.   Hlasování :   15 - 0 - 0 . Schváleno.

7.  Rozšíření  městského  rozhlasu

L..Němeček - s rozšířením zastavěných ploch a nárůstu obyvatel na katastru města je nutné 
zajistit informovanost lidí, rozšířením bezdrátového rozhlasu do nových lokalit.. Společnost 
Bártek rozhlasy, která vybudovala celou síť našeho rozhlasu, nám  na vyžádání dodala 
cenovou nabídku na rozšíření stávajícího zařízení, dodáním dalších 5ti hnízd s celkem 14ti 
ampliony.  Máte zde i položkový rozpočet na celé doplnění.  2 ks domácích přijímačů DP 
se záznamníkem  jsou počítány do dvou posledních domů v Klecánkách směrem k Praze, kde 



stávající rozhlas není dobře slyšet a instalace dalšího hnízda by bylo podstatně dražší než tyto 
dva přijímače  Společnost nyní nově nabízí zařízení hlásící v zátopových oblastech navýšení 
hladiny řek na stavy povodňových stupňů. Požádali jsme také o dodání cenové nabídky na 
toto zařízení. 

Starosta dal hlasovat o  schválení  částky 109.330,- Kč na rozšíření bezdrátového rozhlasu 
Společností Bártek rozhlasy dle předložené  nabídky . 

Hlasování: 15 - 0 - 0 . Schváleno.
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8.  Den svazku obcí 18.9.2010  
Starosta podal informaci o konání akce Svazku Dolního  Povltaví, která se koná již po čtvrté. 
Smyslem akce je potkávání a soutěžení  mezi obyvateli obcí regionu, které jsou členy tohoto 
svazku. Program je naplněn převážně vlastními aktivitami a tradičními sportovními akcemi, je 
připraveno vystoupení členů divadla SKLEP,  seskok parašutistů, večerní taneční zábava 
zakončená slavnostním ohňostrojem. Finančním příspěvkem se bude podílet i Svazek  obcí 

( 60.000,- Kč). Částka na akci je 219.800,- Kč, která byla schválena v rozpočtovém opatření 
č.2.

Hlasovalo se o  schválení částky 219.800,- Kč na pořádání Dne Svazku obcí Dolní Povltaví, 
konaného 18. září 2010 v areálu TJ Sokol Klecany.

Hlasování :  14 - 0 - 1 (V. Kuchta).   Schváleno. 

                                                                     

9 .  Sc h v á l e n í  sp o l u ú a s t i   RO P   NU T S   II  - ná m s t i  V.B.  T e b í z s k é h oč ě ř

Starosta  podal  informaci k podání žádosti o dotaci na ROP  NUTS II Střední Čechy ve výzvě 

č.. 50  Oblast podpory: 3.3 Rozvoj venkova – oblast fyzické revitalizace u projektu 
"Revitalizace náměstí V.B. Třebízského v Klecanech" je nutné, aby zastupitelé hlasovali o 
tom, že souhlasí s vyčleněním finančních  prostředků na spoluúčast při financování projektu 
v maximální výši 3,55 mil. Kč ( 20% ). Také budou zároveň informováni o jednotlivých 
výdajích projektu (hlavní a doplňkové výdaje, dále projektová dokumentace a autorský dozor, 
zpracování žádosti.

Schválení  podání žádosti o dotaci na ROP NUTS II Střední Čechy ve výzvě č. 50, Oblast 
podpory: 3.3 Rozvoj venkova – oblast fyzické revitalizace u projektu "Revitalizace náměstí 
V.B. Třebízského v Klecanech"  a zároveň schvaluje spoluúčast města Klecany ve výši 20% 
tj. 3.548.956,-Kč  z maximální výše projektu  17.744.778,- Kč  a vyčlenění finančních 
prostředků na spoluúčast při financování projektu z rozpočtu města Klecany na rok 2010

v maximální výši 3.548.956,- Kč..



Hlasování:  12 - 2 ( Z. Šebek, ing. Malík) - 1 ( V. Kuchta).  Schváleno. 

ZMě schvaluje celkové související náklady 1.083.588,- Kč včetně DPH na akci

"Revitalizace náměstí V.B. Třebízského v Klecanech dle předložené rekapitulace.

Hlasování :  12 - 1 ( ing. Malík) - 2 ( Z. Šebek, V. Kuchta).  Schváleno.

Pokud město nezíská dotaci, vyčleněné prostředky na spoluúčast budou použity na opravy 
silnic, chodníků a veřejných prostranství dle rozhodnutí ZMě. 

10.  Stanovení počtu zastupitelů na období 2010 - 2014

Starosta uvedl, že podle § 67 zák. č. 128/2000 Sb., (zákon o obcích)  zastupitelstvo stanovuje 
počet  členů zastupitelstva pro příští volební období. Navrhuje schválit počet členů 
zastupitelstva na 15.

Hlasování :  15 - 0 - 0 .  Schváleno.

11.  Informace  -  Územní  plán  

Starosta seznámil s Veřejnou vyhláškou,  vydání opatření obecné povahy č. 1/2010,

kterým je Územní plán Klecan. Opatření obecné povahy č. 1/2010, tj. Územní plán Klecan,

nabývá účinnosti dne 6. května 2010. 

Na vědomí. 
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-- ČOV  - VÚSS

Starosta  seznámil přítomné s nájemní smlouvou o pronájmu pozemku č. 01.23-P-139 

mezi Městem Klecany a Ministerstvem obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6.

Na vědomí. 

-- ČOV  - REKONST RU K C E



Starosta řekl, že Město Klecany  dalo souhlas s rekonstrukcí ČOV Klecany dle předložené 
dokumentace a potvrzuje soulad s územně plánovací dokumentací města Klecany.  Dále

schvaluje provedení geologického průzkumu na pozemcích města. Rodina Soukupova 
souhlasí též s geologickými vrty na svých pozemcích.

Na vědomí.

-- FROM

Starosta informoval o zasedání zastupitelstva Středočeského kraje, které mělo rozhodnout o 
přidělení dotace z programu FROM na opravu komunikace ulice Do Klecánek v úseku od 
bývalého mlýna k pekárně v Klecánkách. Oficielní zprávu obdržíme poštou.

Na vědomí.

-- Přívoz

Starosta konstatoval, že minulý týden byla dokončena dlouhá práce na projektové 
dokumentaci přívozu Klecánky  provedenou zodpovědným projektantem Ing.arch. Davidem 
Dlabalem aut. architektem. 

Na provedení opravy bude vypsáno výběrové řízení .

Na provozovatele občerstvení také.

Na vědomí.

-- Garáže v ulici Luční 
Starosta  informoval o problému okolo garáží . Je chybný zápis garáží v KN  a ten spočívá

v nesprávném geometrickém a polohovém určení.  Z předložených podkladů vyplývá, že tato 
chyba pravděpodobně vznikla na základě nesprávného  geodetického zaměření  V takovém 
případě bude třeba provést nové zaměření hranice podle skutečného stavu a dále též 
vyhotovení nového geometrického plánu. V závislosti na výsledcích nového zaměření by 
Město Klecany případně uzavřelo s vlastníky pozemků smlouvy o jejich odkoupení.

ZMě ukládá vedení města zadat zaměření hranic skutečného stavu, vyhotovení geometrického

plánu garáží v ulici Luční a přípravu smluv s vlastníky pozemků k případnému odkoupení.

Ukládá.

--  Astrapark - změna ÚR ( plánovací smlouva)

Starosta seznámil se situací okolo výstavby Bytového domu SO - 03 v lokalitě Astrapak 
Klecany, parcelní  číslo 463/40 k.ú. Klecany. 



Na jednání se dostavil zástupce developera p. Drechsler,  který seznámil přítomné se změnou 
nového bytového domu, kde má být 140 bytů a obchody s občanskou vybaveností ( prodejna 
potravin, textilu, opravna  obuvi, kavárnička a další).  Developer nabízí vybudování a 
komerční provozování MŠ ( čtyři třídy x  24 dětí), zahájení provozu - prosinec 2011. 

Proběhla krátká  diskuze za účasti  M. Kříže, D. Dvořáka, Ing. Bendla , I. Kurhajce a 

p. Drechslera. 
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Starosta k této změně navrhl jednání Rady města za účasti zastupitelů a zástupců stavební 
komise  dne 21.6.2010 od 18.00 hod.

ZMě ukládá vedení města svolat rozšířené jednání Rady města, které se bude konat dne

21.6. 2010 v 18.00 hod. za účasti zastupitelů a stavební komise. 

Proběhlo hlasování o pokračování jednání zastupitelstva města po 22.00 hodině.

Hlasování : 13 - 2 ( V. Kuchta,Z .Šebek) - 0 .  Schváleno.

-- Web, zpravodaj

 Místostarosta L. Němeček sdělil, že rozhodnutím  RM došlo ke změně adres elektronické 
pošty, z důvodu změny společnosti,  přes kterou pošta chodí. Bylo nutné změnit doménu

na mu-klecany.cz, neboť stávající doménu má zaregistrovanou na sebe pan Dušan Šebek.

Zároveň s tím došlo i ke změně webových stránek. V současné době jsou oficiální na adrese:

www mu-klecany.cz.

Probíhá jednání s firmou Target Media a vedení města na převod domén. 

Dále RM rozhodla o změně dodavatele tisku Klecanského zpravodaje. Byly osloveny tři 
firmy, z nich RM vybrala společnost Tercie. 

Zpravodaj se nyní tiskne na lepší papír, na kterém jsou kvalitnější obrázky a má barevné 
desky. 

Pan Dušan Šebek řekl, že na stránky města a zpravodaj  je celoroční objednávka. Dále řekl,

že po 11 letech spolupráce je nevhodné, že nikdo nic neřekl a jaký byl důvod, že nebyla 

oslovena firma Fiala δ Šebek při změně tisku zpravodaje .

L. Němeček - tak rozhodla Rada města.



Po diskuzi Dušana Šebka, Ing. Malíka, L. Němečka, Z. Šebka a  I. Kurhajce se přešlo k 
dalšímu bodu.

Na vědomí. 

-- Hrubý - darovací smlouva  

Starosta sdělil, že z jednání ZMě ze dne 25.9.2008, bylo schváleno vydání ÚR na pozemky 
pana Hrubého na rozšíření staveb kolem jeho čerpací stanice na Zdibsku. Pan Hrubý nabídl

půl milionu jako dar při vydání ÚR a druhý půl milionu při dokončení stavby. ÚR bylo 
vydáno, v současné době je v jednání podpis darovací smlouvy, která by měla být podepsána 
do konce června 2010. Pan Hrubý při jednání v září 2008 nabídl tyto prostředky na vylepšení 
sportovišť. nyní kdy má dojít k podpisu Darovací smlouvy navrhuje, aby ZMě rozhodlo, na 
jaký účel budou tyto prostředky použity.

Vzhledem k tomu, že na vybavení sportovišť jsme získali dotaci z Letiště Praha, bylo by

asi vhodnější použít tyto prostředky třeba na výměnu oken ve zdravotním středisku, nebo v 
budově pošty, nebo na nějakou jinou akci.

Na vědomí.

 

-- Práce ve městě

Starosta informoval o nové DPS v areálu Dolních Kasáren, která byla 4. května 2010 
zkolaudována a následně se přestěhovali nájemníci. Dále probíhá rekonstrukce v MŠ 
pavilonu "Kobylka" zpět na Mateřskou školku.

Na vědomí.  
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-- TJ  Sokol Klecany

Starosta přečetl dopis od předsedy TJ Sokol Klecany Ing. Josefa Nováka,  ve kterém 
oznamuje, že mužstvo dospělých TJ Sokol Klecany postoupilo jako nováček z I.B třídy

do I. A třídy. Dále požádal  město Klecany o příspěvek ve výši  200.000,- Kč,  který by byl 
využitý na pokrytí výdajů spojených s účastí  v I.A třídě. 

Starosta dal hlasovat o příspěvku  ve výši  200.000,- Kč  z  Fondu kultury, sportu a volného

času pro oddíl TJ Sokol Klecany.



Hlasování:  12 - 0 - 3 (J. Brožová, L. Němeček, J. Medek).  Schváleno.

- Pomník  V.B. Třebízského s krucifixem

Starosta seznámil s opravou   pomníku, která proběhla v měsíci květnu 2009. Zhodnocení 
prací včetně restaurátorské zprávy bylo odesláno na Krajský úřad, Praha 5  a provedení 
vysvahování  za pomníkem a navezení kačírku bude provedeno pracovníky MěÚ Klecany.

Doporučenou redukci a prořez keřového porostu provede firma arboristy  A. Pávka. V další 
etapě je vhodné restaurovat a osadit dekorativní vázy (dlouhodobě deponované mimo 
památník), které jsou nedílnou součástí předmětné památky.

Na vědomí.

-- ZŠ a MŠ dotace

Starosta informoval o projektu "EU PENÍZE  ŠKOLÁM" . ZŠ a M Š Klecany má možnost 
získat cca 1,25 mil. Kč. Projekt bude zaměřen na několik oblastí: 

                1. Vybavení učeben moderní multimediální technikou - podpora moderních  

                   vyučovacích metod, podpora a individualizace výuky.

               2. Tvorba a využití digitálních učebních materiálů - podpora individualizace výuky,

                    rozvoj žákovských kompetencí.

               3. Zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím individualizace  výuky a 

                   rozsáhlejším využitím moderních metod.

               4. DVPP - zaměřeno zejména na cizí jazyky, práce s ICT.

Na vědomí. 

 

12.  Diskuze

V diskuzi vystoupil Ing. Dřímal s nesouhlasem  k  zařazení pozemku č. 353/1 do plochy pro 
dopravní infrastruktury - místní komunikace v Ú.P, ale žádá, aby byla tato část  začleněna  do 
I. stabilizované plochy určené pro bydlení RD. Nesouhlasí s tím, aby byl ÚP zneužit pro 
řešení přístupu k pozemku p. č. 353/8 resp. 353/5 přes jeho pozemek, přičemž tyto pozemky 
jsou přístupné z místní komunikace - pozemek p .č. 353/2.

Proběhla diskuze za účasti  M. Kříže, Ing. Malíka, Ing. Dřímala  a I. Kurhajce.

Starosta  doporučil Ing. Dřímalovi , aby se obrátil na vedení města a bylo vyvoláno další 
jednání.



13.  Schválení usnesení

Starosta města požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení ze zasedání 
zastupitelstva města.  Za návrhovou komisi přečetl Ing. Jan Pinc.

Starosta požádal o schválení usnesení ve znění, jak bylo přečteno. 

Hlasování :  13 - 1 ( V. Kuchta) - 1 ( Z. Šebek).  Schváleno.
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14.  Závěr

Starosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

Prohlásil zasedání za ukončené a poděkoval přítomným za účast na zasedání.

Zasedání ukončeno ve 23.46 hodin.

                                                          Ověřovatelé:

........................................................                              ................................................................

            Miroslav Kříž                                                                       Martin Lemon



........................................................                             .................................................................. 

          Ladislav Němeček                                                              Ivo Kurhajec

Č.J.: 1015/2010


