
 
 

                   USNESENÍ 
   ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 5. dubna 2012 

                                za přítomnosti 14 členů zastupitelstva    

 
Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

 

 

I.    SCHVALUJE 

1.    program zasedání 

2.    průběh diskuze ke každému bodu zvlášť 

3.    návrhovou komisi ve složení: Ing. Jan Pinc, Daniel Dvořák a Jiří Medek 

4.    ověřovatele zápisu:  Ing. Kristýna Holubová, Dagmar Valterová 

5.    OZV 1/2012 v předloženém znění 

6.    změnu č. 2 Statutu Fondu kultury, sportu a volného času města Klecany v navrhovaném  

       znění 

7.    tajné hlasování o maximální výši kupní ceny za nemovitosti v dražbě 

8.    tříčlennou komisi ve složení: Ivo Kurhajec, Ladislav Němeček, Ing. Kristýna Holubová 

9.    způsob výpočtu maximální kupní ceny: po otevření obálek bude vyřazená nejnižší a  

       nejvyšší navrhovaná max. kupní cena. Ze zbylých návrhů bude vytvořen aritmetický  

       průměr, který stanoví nejvyšší možnou částku, kterou mohou zástupci města za uvedené 

       nemovitosti v aukci nabídnout 

10.  účast Města Klecany na dobrovolné dražbě, konané dne 11.4.2012 jejímž předmětem je 

       dražba souboru nemovitého majetku zapsaného na LV č. 880 vedeného u Katastrálního  

       úřadu pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Praha-východ, pro okres Praha-východ, 

       obec Klecany a kat. území Klecany a to: 

       Parcela: st. 72/1, výměra 557 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

       Parcela: st. 72/2, výměra 101 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, 

       Parcela: st. 145, výměra 269 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití:  zbořeniště, 

       Parcela: st. 441, výměra 107 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití : zbořeniště, 

       Parcela: č. 93, výměra 141 m2, zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, 

       Stavba: Klecany č.p. 74, způsob využití:  rodinný dům na parcele st. 72/1  

 

      Zastupitelstvo města schvaluje koupi (vydražením) těchto nemovitostí za předpokladu  

      kupní ceny v částce, která se rovná nebo je nižší, než částka  určená tajným hlasováním  

      dle  schváleného způsobu výpočtu.  

11. prodej pozemku p.č. 626/48 o výměře 44 m2 a části pozemku p.č. 236/1 o výměře  

      cca 284 m2 Pavlu a Janě Šavrdovým,  bytem Konečná 39,  250 67  Klecany,  za cenu  

      30,- Kč/ m2 

12. schvaluje název ulice  " Pod Průhonem" na p.č. 627 a p.č.  628  v k.ú. Klecany   

13. a) ZMě schvaluje rozšíření předmětu smlouvy o dílo na  předprojektovou  přípravu 

         stavby "IS a komunikace pro RD a BD na pozemku parc. č. 357/1 v k.ú. a obci  

         Klecany" o přilehlé pozemky ve vlastnictví města parc. č. 356/16 a parc. č. 639/1. 

  

     b) ZMě schvaluje návrh na začlenění změn v území BB 2 dle výsledného návrhu DNS 

         stavby "IS a komunikace pro RD a BD na pozemku parc. č. 357/1 v k.ú. a obci Klecany"  

         v rámci změny ÚPD č. 1. 
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14.  využití předložené nabídky bankovních služeb Oberbank AG, pobočka ČR 

15.  vyplacení odměny účetní pí. Šebetkové ve výši 1. měsíčního platu 

16.  Petru Mervartovi částku 5.000,- Kč  za pomoc při inventurách a přípravě podkladů 

       pro kontrolu  

17.  vznik komise pro řešení situace domu č. 349  (s 1/3 majetkovým podílem města ) 

       ve složení  Ing. Jan Pinc, Ing. Jiří Valtera a Daniel Dvořák 

18.  úplnost přehledu přijatých usnesení 

 

II.   BERE  NA  VĚDOMÍ 

1.   neoficiální údaje o zápisu do MŠ 

2.   zprávu z přezkoumání hospodaření města za rok 2011 

3.   zprávu o pořádání akce u příležitosti 1. máje na náměstí V.B. Třebízského 

 

III.   UKLÁDÁ 

1.   vedení města přípravu změny statutu Fondu kultury, sportu a volného času města  

      Klecany dle návrhu podaného pí. Tomášovou 

2.   Radě města odsouhlasení výše vložených prostředků na termínovaný vklad u Oberbank  

      AG, pobočka ČR 

3.   vedení města zadat vytvoření návrhů právnímu zástupci města možného  řešení situace  

      domu  č. p. 349 v Klecanech 

 

 

                            Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:  

                                Ing. Jan Pinc, Daniel Dvořák a Jiří Medek 

 

 

                          Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných zastupitelů.  

 

 

       Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

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

        Dagmar Valterová                                                   Ing. Kristýna Holubová 

 

 

 

 

 

 

 

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

         Ladislav Němeček                                                      Ivo  Kurhajec 

             místostarosta                   starosta 

 

 

Č.j.:  783 /2012 


