
USNEsBNÍ

Ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, které se konalo dne l 8. 6.2012
za přítomnosti 1 3 členů zastupitelstva

zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

f. SCHVALI]JE:
1) program zasedání
2) pruběh diskuse ke každému bodu zvlášť
3) návrhovou komisi ve složení: Jiří Medek, Martin Lemon, Danie| Dvořák
4) ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Valtera, Martin Hora
5) potízení změny č. l uzemního plánu Klecan z vlastního podnětu podle

$ 44 písm. a) zákona č. 18312006 Sb., o uzemním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

6) podněty města Klecany uvedené v příIoze č. 1 tohoto usnesení a jejich
zařazení ďo zaďání změny č. l uzemního plánu Klecan

7) uzavÍení smlouvy podle $ 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákonanapořízení
změny č. 1 územního.plánu Klecan s právnickou osobou, společností
PRISVICH, s. r. o., IČ 27I01053' opravněnou k výkonu územně plánovací
činnosti podle $ 24 odst. 1 stavebního zákona, jako výkonným
pořizovatelem a zhotovitelem změny č. 1

8) člena zastupitelstva města p. Martina Lemona, k tomu , aby spolupracov4l
s pořizovatelem změny č. \ uzemního plánu Klecan jako,,určený
zastupitel" ve smyslu stavebního zákona

9) záměr prodeje podílu spoluvlastníka města Klecany ve výši 1/3 domu
č. p. 349 Za cenu 750.000,- Kč v případě, že tato nabídka bude lyužita
stávajícími nájemníky

10) stavební úpravy pavilonu MŠ Beruška a části pavilonu D pro potřeby ZŠ
a MS, které povedou k provizornímu navýšení kapacity MŠ, včetně nákupu
vybavení a dotace na mzdové prostředky. Finanční prostředky na stavební
úpravy a vybavení budou použity Z $ 31 1 l předškolní zaÍízení

11) celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2OlI včetně
zprávy o výsledku hospodaření města za rok 2OlI bez výItrad, jak je
uvedeno ve zprávě o výsledku hospodaření

12) převést qýsledek hospodaření roku 2OII zučtu 431 Výstedek hospodaření
ve schvalovacím Íízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
z minulého období

13) celoroční hospodaření DSo Dolní Povltaví zarok2OII včetně zprávy
o výsledku hospodaření DSo zarokz}Il bezvýhtad' jak je uvedeno ve
zprávě o výsledku hospodaření

14) Ro č. 2 - v předloženém znění
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15) úpravu čl. IX smlouvy o poskytnutí dotace projektu ,,Cyklostezka Klecany
_ Klecánky ptívoz" (reg. č. CZ. ]. ] 5/1.2.00/54.0 ] 393)

16) členy Školské rady ve složení:
Bc. Klára Kumštová, Mgr. Filip Kadlec PhD., Ing. Martin Křemen

Í7) uzavření dohody o vývoření společného školského obvodu Zš nace|ém
iuemí obce Máslovice v rozsahu I. až9. tiíďy

18) uzavÍení dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ aMŠ na
celém uzemí obce Větrušice v rozsahu L až9. třídy a zajištění
předškolního vzděl áv ání

19) uzaviení dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ nacelém
území obce Vodochody v rozsahu 1 . až9. třídy

20) uzavřenídohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ na celém
uzemí obce Husinec - Řež v rozsahu 6. až9. třídy

2I) ozv č.2l20I2 města Klecan, kterou se stanoví společný školský obvod
základní školy (v navrženém znění)

22) prodeje p. č. st. 85, o výměře 327 m2 vedeném na katastru nemovitostí:
způsob využití zbořeniště, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
ležící v katastrálnímuzemí Klecany,paní Kvetě Horvátové, byem
u Št<ott<y 59, 25O 67 Klecany

23) úplnost přehledu přijatých usnesení

il. urrÁoÁ
1) Radě města zajistit náhradní prostory Pravému F{radci pro provoz

klubu Klíček
2) upravit poslední odstavec článku II v Dohodě o vývoření společného

školského obvodu ZŠ azajištění předškolního vzděl ávání na znění:
,,obec Větrušice navyžáďání poskytne městu Klecany informaci
o pře dpokIáďaný ch p o čte ch žáktl první ch tt íd a předško lních dětí
v následujících školních letech"
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Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:

Jiří Medek, Martin Lemon, Daniel Dvořák

Usnesení bylo schváleno třinácti hlasy přítomných zastupitelů.

ověřovatelé zápisu:

Martin Hora

,ffi Í{či\

qW

Ladislav Němeček
místostarosta

C. j.: 163112012
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PoDuĚry MĚsTA KLEcANY NA PoŘi_zENi zwĚt.ty uzrmNiHo PLÁNU
onichŽ_ rozhorllo zastupiÍetsl'r'.) mčsla na svi'rn zth_odílní lrrlnitnó'm dne '''..'. t:crr.na 2()l2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Prověřit nroŽntrsl znrčn-l lirnkčrríl'ro vl'ttŽilí l.BÍl.2 ̂  [r.r'dlcní r'bytrlvých tl<rtrrcch
aYZ4- vcřejné pr'ostranstr,í_zclcri tt 1rozcnlků parc. č.357/l.35(ýl(l. ó.i9/l.55/3. j5ďl
rra l'rrrrkČnihcr vyrrŽi t í S0 - s m íšcn(' ob1.t n(' ploclry'

l'r'ovčřit trrtlŽttosl znrčrr1' lirrtkčníhtl r l'trŽ.iti l' l}l} . b)'t|lcrrí r' br tor''Ých tlrlrrtcclr
a l}I{ - bytllcni v ro<jinných rlotrte clr ii pozcnlkLi p,'ri. ť'^ .) j. ,r. lzti. st. 72l l . sr' l -l5 nu
t'urikčrrílro vyLrŽiti 0V - občanskó vybavenÍ.

Provčřit nloŽnost zrrrčny l'unkčrrího r'yuŽ.ití z ()V4 .- tlbčanskó r'ybavcní- IJlt7 - bytllení
v rodinných donrech a SNl - srrríŠcnť'nť7ilstitvČt1ó plochy u poz-cnrků parc. č. 202i l
a 204 na Íirnkčního vyuŽití l}l{Ít - tr1,tllcní l. rodinný'ch domech.

V1'hlcdat nrísto pro t()Čnu ilut()l)tsLl r' scvcIrlr'Ýctxldni c.iisti rrrčstit

[.l pozcnrku par'c. č' 3(r5l3 znrčnit tirnkční VYuŽiti Zc /-Z 'zcrrrčtlčlski ploclrr,_z-ahrarjv
a sady na l}R _ byrtlcni v rrlttinných domcch z cltil tltltr niiprar'r, r:hr'b1' při zprltcov:ini
ťtzcnrrrílro pliintr Klccart.

U poz.crrlkťr parc' č'' .i(l5/2. j(l5iJ a jó5/5 znrčrlit lirnkČrrí vy,,tŤ.iti t.t7.7. zcnrč'tlč'lskú
plochy_zahrar1-v a sldy na l}Il - tr1,tllcni v nltlinnÝch drtmceh z diivoclu nliprirr,1, ch1'b1,
při z_pracování irzcnrního plťrnu Klccan.

Prověřit nr<lŽtrost zrrrčtry tr'gulativii Lr íirnkČniho r'1'trŽirí t}l( bvcllcní v rotiirrlríclr clo_
ntech z J0}í na 40% z_asta\'itclnosti 1rozcntku.

Prověřit t'noŽtrtrst zrrtčny lirtrkčnÍhLl v1'rrŽití z t.l: lcsni plochv tt ptlzctnktt pirr.c. č.7()7
rra iirrrkČního v1.rrŽití Rll - rclircace rodinnii.

I)r'ověř'i't t'ttoŽnost zrrrěny firrrkčního l'lrrŽití z I.tj-- lcsrrí pltrclr-v tr pozcnrkú purc. č. 705
a 706 na furúrčního vyuŽití RR - rckrcacc rorlinná.

lro Kurhtjcc
slilrosla lr1čs1a


