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Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 16. 5. 2013 v zasedací místnosti 

MěÚ Klecany 

Zasedání zahájeno v 18:18 hod 

Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání, které bylo řádně svoláno v souladu                      

s ustanovením § 92 a § 93 zákona 128/ 2000 Sb. (zákona o obcích). Informace o době a místě konání 

zasedání byla vyvěšena na úřední desce městského úřadu Klecany dne 6. května 2013, společně                    

s programem jednání.  

Podle prezenční listiny bylo přítomno 11 členů Zastupitelstva města, 4 členové Zastupitelstva města 

omluveni - Ing. Jan Pinc, Daniel Dvořák, Dagmar Valterová, Jan Busch, později přišla Zdena 

Tomášová. Toto zasedání bylo usnášeníschopné.  

Přítomni 4 občané  

Hlasování v pořadí: PRO NÁVRH, PROTI NÁVRHU, ZDRŽEL SE.  

Zapisovatelka: Jana Langová 

Starosta dal hlasovat o návrhu zvolení tří členů návrhové komise ve složení:                                                                                                                                                      

Ing. Miroslav Filinger, Ing. Antonín Kučera, Ing. Jiří Bendl 

Hlasování: 9 - 0 – 1 (Ing. Filinger) schváleno 

 

Hlasovalo se o návrhu zvolení na dva ověřovatele zápisu:  

Martin Lemon, Martin Hora     

        

Hlasování: 10 - 0 – 0 schváleno 

 

1) program ZMě  
V souladu s ustanovením čl. 6. a 7. Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva města Klecany předložil 

starosta ke schválení program zasedání v následující podobě: 

1.       Schválení programu ZMě 

2.       Kontrola usnesení minulého jednání ZMě 

3.       RO č. 2 

4.       Schválení Závěrečného účtu roku 2012 

    Zpráva z přezkoumání hospodaření města za 2012 

5.       Schválení účetní závěrky za rok 2012 

6.       Schválení Statutu fondu kultury … 

7.       Schválení OZV 1/ 2013 

8.       Prodej 1/3 domu č. p. 349  

9.       Prodej části pozemku 62/10 

10.     Schválení zástupců města k jednání 

11.     Informace - Parkoviště u zdrav. střediska 

- Svazková Policie 

12.     Diskuze 

13.     Schválení přehledu přijatých usnesení  

14.     Závěr                                                                                                                                                          

                                                 

Starosta se zeptal, zda má někdo z přítomných členů zastupitelstva námitky proti navrhovanému 

programu  a nebo návrhy na jeho změnu.  

Ing. M. Filinger se zeptal na projednávání koupě hasičského vozu. Starosta odpověděl, že toto bude 

součástí RO č. 2/2013. 



 2 

Nikdo další se nepřihlásil, starosta dal hlasovat o schválení programu zasedání. 

 

Hlasováni: 10 – 0 – 0 schváleno 

                                    

Starosta sdělil, že zápis z minulého zasedání byl ověřen, byl pořízen do 10 dnů a je uložen na MěÚ 

k nahlédnutí, zároveň byl umístěn na internetové stránky města, nebyly proti němu podány žádné 

námitky. Tento zápis je na předsednickém stolku k nahlédnutí. 

 

2) Kontrola plnění usnesení minulého jednání ZMě  

ZMě 7. 2. 2013 

I. SCHVALUJE 

7) podpis dodatku č. l. ke smlouvě o dílo č. 2012104 se společností SLÁDEK 

GROUP a. s. pro projekt Revitalizace náměstí V. B. Třebízského 

v Klecanech II. etapa, který se týká provedení víceprací projektu. 

 

Dodatek byl podepsán, II. etapa proběhla a je stavebně dokončena dle požadavků města a nyní se 

projednává závěrečná platba. Eurovia požaduje úhradu zvýšených nákladů spojených s pokládkou 

asfaltů. Sládek group, TDI a projektant společně se zástupci Eurovie řeší celou věc. Po závěrečné 

kontrole bude dofakturováno a vše předloženo ZMě na nejbližším jednání. 

 

V 18:22 hod přišla paní Zdena Tomášová 

 

III. UKLÁDÁ 

I) pověřuje Starostu podpisem smlouvy dle přílohy tohoto usnesení a  

II) pověřuje starostu a místostarostu zastupováním města, při jednání Valné hromady MAS Nad 

Prahou 

 

Smlouva byla MAS podepsána a 12. 5. 2013 proběhlo první shromáždění starostů. Starosta byl 

přítomen na jednání, na kterém bylo projednáno řešení dopravní situace výpadovky na Mělník a 

doplnění cyklogenerelu Středočeského kraje. 

 

    3) Rozpočtové opatření č. 2    

Starosta předal slovo předsedkyni finančního výboru Ing. Kristýně Holubové, která řekla, že dne                  

6. 5. 2013 projednal FV RO č. 2 a souhlasil s jeho zněním a předkládá ZMě ke schválení.  

Zastupitelé měli nejaktuálnější verzi RO na stole, protože z ROPu bylo doručeno avízo o platbě k akci 

Revitalizace náměstí V. B. Třebízského, které ještě účetní do RO zapracovala. 

Slova se ujal starosta. Součástí projednávání RO č. 2 bylo navýšení prostředků na nákup hasičského 

vozidla a v rámci svazku obcí Dolní Povltaví spoluúčast na nákupu komunální techniky. 

Za částku schválenou na nákup požární techniky (1.300.000,- Kč) nelze zakoupit vozidlo v dobrém 

stavu, proto proběhlo jednání s firmou Zeka, která provádí repase požárních vozidel LIAZ (cena 

1.570.459,- Kč s DPH po kompletní repasi). Firmu se zástupcem hasičů navštívil. Možnost úhrady ve 

splátkách, starosta navrhuje splátky nevyužít.  

Ing. Filinger upozornil na možnost získání dotace ze Středočeského kraje.  

Starosta o této možnosti ví, získání dotace je nejisté, ale o dotaci zažádáme.  

Do diskuse se zapojil p. Kodet, který popsal stav stávajícího hasičského vozu – veterán, v případě 

nepořízení jiného vozu, může se za 2-3 roky stát, že město bude muset koupit jiný vůz, že Tatra již 

nepůjde opravit a tranzit nebude k ničemu. Ing. Filinger uvedl důvody pro pořízení repasovaného vozu 

LIAZ (8 míst, zvládá terén, případnou údržbu si po vypršení záruční lhůty zajistí hasiči vlastními 

silami, ale vozidlo je po kompletní repasi, větší zásah v nejbližší době by neměl být nutný, nízká 

pravděpodobnost…). Do nového vozu by hasiči využili vybavení ze stávajícího vozu. 

Ing. Bendl se ptal na existenci záruční lhůty. Starosta odpověděl, že lhůta dle smlouvy bude                       

12 měsíců.   

Místostarosta připomněl návrh z jednoho předchozího jednání, kde Ing. Filinger uvedl možnost koupě 

transportéra pro převoz osob k zásahu a využití stávajícího vozu Tatra – levnější řešení, nejedná se           

o profesionální hasičskou jednotku, možnost investice i po repasi, zná generálky autobusů, před 3 roky 
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investice do Tatry. 

Starosta řekl, že vozidlo LIAZ bude možné využít jak při povodních, tak při požárech, Tatra získaná 

od ministerstva obrany. Kdyby město nemělo svou jednotku, budou sem jezdit hasiči i tak na základě 

smlouvy. 

M. Lemon řekl, že hasičská jednotka by měla být zásahu schopná – ne veterán a tranzit – když Tatra 

doslouží, bude tranzit k ničemu. 

Návrh pro navýšení o 250.000,- Kč z § 3613 pol. 6121 na § 5512 pol. 5137.  

 

Ing. Holubová uvedla, že v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele zateplení ZŠ 

(dotace), 7. 6. 2013 bude otvírání obálek, bude známa vysoutěžená částka a bude třeba projednat RO  

č. 3. 

 

Starosta navrhl hlasovat o každé věci RO samostatně. Starosta se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz, 

chce něco doplnit. Nikdo se nepřihlásil, dal proto hlasovat o schválení navýšení ceny na nákup 

požárního vozidla. 

 

Hlasováni: 10 – 0 – 1 (L. Němeček) schváleno 

 

Dále starosta řekl, že v rámci svazku obcí Dolní Povltaví lze v rámci dotace SFŽP nakoupit komunální 

techniku (šance využívat tuto techniku i pro menší obce). Město Klecany velký zametací vůz, který by 

využívaly i obce svazku, ve variantě za účasti obce Panenské Břežany fin. účast města                            

cca               239.000,- Kč, bez obce P. B. účast cca 333.000,- Kč.  

Do diskuze se zapojil Ing. Bendl, ptal se na již zakoupený vůz. Starosta odpověděl, že se jednalo               

o malý vůz na úklid. 

Ing. Filinger se zeptal na metodu rozdělení spoluúčasti města, na dosavadní způsob úklidu města. 

Starosta odpověděl, že spoluúčast je dle počtu obyvatel a velikosti obce. Místostarosta odpověděl, že 

město uklízí externí firma 2-3 krát ročně do 20.000,- za úklid, součástí dotace je i doložení a dodržení 

množství smetků, největší položkou bude skládkování smetků. Ing. Filinger řekl, že při pořízení 

nového stroje by měla být cena za úklid nižší než od externí firmy. 

Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, proto dal starosta hlasovat o usnesení ve znění: 

 

Zastupitelstvo města Klecany schválilo spoluúčast na dotaci akce „Zlepšování kvality ovzduší                    

a omezování emisí“ Projektu SFŽP ČR č. 12106292 – SFŽP – ve svazku obcí Dolní Povltaví na nákup 

komunální techniky v max. výši 5.120.000,- Kč se spoluúčastí města max. 350.000,- Kč. 

 

Hlasováni: 8 – 0 – 3(L. Němeček, Ing. Kučera, M. Hora) schváleno 

 

Dále dala Ing. Holubová hlasovat o schválení RO č. 2/2013 s úpravou. 

 

Hlasováni: 11 – 0 – 0      schváleno 

 

4) Schválení závěrečného účtu r. 2012 

Slova se ujal starosta, který řekl, že zastupitelé v materiálech obdrželi podklady.  Finanční výbor byl 

na svém zasedání, seznámen s předloženým závěrečným účtem za rok 2012.  

Finanční výbor na svém jednání schválil znění Závěrečného účtu za rok 2012.  

 

Závěrečný účet: 

V loňském roce měl upravený rozpočet příjmy ve výši 82,752 miliónů Kč a výdaje ve výši                   

78,547 miliónů Kč. Přebytek je ve výši 4,205 miliónů Kč. Stav Fondu kultury, sportu  a volného času 

byl k 31. 12. 2012 ve výši 589.068,92 Kč.  

Dotace do rozpočtu města za rok 2012 činily celkem 15,521 444,30 mil. Kč nevyčerpaná částka 

3 309,- Kč (1000,- nevyčerpané za prezidentské volby a 2309,- Hasiči) částky jsou uvedeny v tabulce. 

V tabulce u bodu 6b) jsou uvedeny poskytnuté příspěvky na činnost občanských sdružení a spolků 

z rozpočtu obce pro rok 2012, kde celková částka je ve výši 1.887.324,00 Kč.  
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Ke Zprávě o kontrole hospodaření města: 

Přezkoumání hospodaření provedli pověření kontroloři KÚSK ve složení - Bc. Helena Francová             

(14. 11. - 15. 11. 2012) a Martina Sirotková a Jiří Černovský (3. 4. - 4. 4. 2013). 

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínech 14. 11. 2012 - 15. 11. 2012         

a 3. 4. - 4. 4. 2013. 

 

Závěr zprávy je následující: 

Při přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 2012 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, byly zjištěny chyby a nedostatky. K zjištěným chybám a nedostatkům, byla 

vypracována nápravná opatření. 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2012 je k nahlédnutí                    

u starosty města.   

 

Dále starosta přečetl nápravná opatření. Celá zpráva je součástí závěrečného účtu. 

 

Starosta se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku nebo chce někdo něco doplnit. Nikdo 

se nepřihlásil. 

O schválení závěrečného účtu se hlasovalo na konci tohoto bodu. 

 

Rozdělení výsledku hospodaření roku 2012 

Výsledek hospodaření z vedlejší činnosti je ve výši 3.588.963,12 Kč. Výsledek z hospodaření z hlavní 

činnosti je ve výši 9.530.701,91 Kč. 

 

Starosta se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz, chce něco doplnit. Nikdo se nepřihlásil, proto dal 

hlasovat o usnesení následujícího znění: 

 

ZMě schvaluje převést výsledek hospodaření roku 2012 z účtu 431 Výsledek hospodaření ve 

schvalovacím řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulého období. 

 

Hlasováni: 11 – 0 – 0       schváleno 

 

Dále dal starosta hlasovat o usnesení následujícího znění: 

ZMě  Klecany schvaluje hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy                    

o výsledku hospodaření města za rok 2012 s výhradou, jak je uvedeno ve zprávě o výsledku 

hospodaření. 

 

Hlasováni: 11 – 0 – 0        schváleno 

 

5)  Schválení účetní závěrky za rok 2012 

Slova se ujala Ing. Holubová, která uvedla, že z důvodu úpravy zákonů – vzniku nové vyhlášky           

o postupu schvalování účetních závěrek, je od letošního roku povinnost schválit účetní závěrku za 

předchozí rok. Zatím nebyla vydána konkrétní pravidla k postupu schvalování, proto navrhujeme ZMě 

schválit znění: 

(účetní závěrka = výkazy Rozvaha, Výkazy zisku a ztráty a Příloha) 

 

ZMě schvaluje účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad. 

 

Nikdo neměl dotazy ani připomínky, doplnění, proto dala Ing. Holubová hlasovat o usnesení 

následujícího znění: 

 

ZMě schvaluje účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad. 

 

Hlasováni: 10 – 0 – 1 (Ing. Bendl) schváleno 
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6)  Statut fondu kultury, sportu a volného času města Klecan  

Slova se ujal místostarosta, který řekl, že v loňském roce se při úpravě statutu jednalo o přepracování 

tohoto dokumentu. RM na svém jednání projednala nově navržené znění a dnes jej předložila ke 

schválení ZMě. Na pondělním jednání RM bylo ještě upraveno několik bodů, upravený návrh 

zastupitelé dostali v úterý elektronickou poštou. 

Došlo k úpravě: v článku III. v odst. 3. A 4. 

2) Rámcový rozpočet fondu na kalendářní rok a roční vyúčtování hospodaření fondu předkládá 

kulturní komise radě města. V případě neschválení rozpočtu fondu, poskytují se granty do výše 90% 

dle rozpočtu předchozího roku (to se netýká finančních prostředků poskytnutých dárcem na určitý 

grant). 

 

V bodu vypuštěno ….předkládá kulturní komise zastupitelstvu města prostřednictvím rady…. 

 

3) Granty poskytnuté jednomu subjektu (pro tento účel se za jeden subjekt považuje i skupina subjektů 

vzájemně personálně propojených) během jednoho roku nesmí přesáhnout 25% z úhrnné výše 

poskytnutých grantů v daném roce. Do tohoto limitu se nezapočítává částka poskytnutá dárcem 

účelově na daný grant a akce pořádané Městem Klecany. 

 

V bodu doplněno …. Účelově na daný grant a akce pořádané Městem Klecany. 

 

4) O poskytnutí grantu do výše 50 000,- Kč v souladu s tímto statutem a schváleným rozpočtem 

rozhoduje rada. V ostatních případech zastupitelstvo. Toto ustanovení se nevztahuje na dary fondu 

poskytnuté na určitý grant nebo skupinu grantů, které jsou poskytovány v souladu s darovací 

smlouvou dle čl. II. odst. 2. 

V bodu mělo být vypuštěno …. grantu do výše 50.000,- Kč …. V ostatních případech zastupitelstvo. 

 a doplněno … Toto ustanovení se nevztahuje na dary fondu poskytnuté na určitý grant nebo skupinu 

grantů, které jsou poskytovány v souladu s darovací smlouvou dle čl. II. odst. 2.  

Tato úprava po diskusi, které se zúčastnil Ing. Bendl, Z. Tomášová, místostarosta, starosta nebude 

provedena. 

Je rozdíl mezi příspěvky poskytnutými sdružením na činnost z rozpočtu města a mezi příspěvky 

z fondu kultury…, které slouží na jednotlivé akce pod záštitou města např. slavnosti levého a pravého 

břehu. 

Místostarosta objasnil poznámky ve verzi zaslané zastupitelům paní Tomášovou. 

Pí Tomášová chtěla stanovení lhůt pro podávání žádostí o příspěvek fondu kultury a jednotný formulář 

žádosti, po diskusi, které se zúčastnila většina přítomných zastupitelů, zůstává možnost průběžného 

podávání žádosti o finance z fondu kultury a nebude jednotný formulář žádosti, smlouva o poskytnutí 

grantu bude jednotná, bude obsahovat položkový rozpočet. 

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil, proto dal místostarosta hlasovat o schválení znění Statutu fondu 

kultury, sportu a volného času města Klecany s úpravou. 

 

Hlasováni: 11 – 0 – 0       schváleno 

 

7) Schválení OZV 1/ 2013 

Slovo měl i dále místostarosta, který řekl, že v úterý zastupitelé dostali návrh  OZV 1/2013, kterou se 

mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Vyhlášku navrhujeme ke schválení, z důvodu změny zákona a zároveň z důvodu neustálých dohadů 

majitelů domů a bytů, v kterých není nikdo přihlášen. 

Nyní je vyhláška připravena v souladu se zákonem.  

Změna je v  

Čl. 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou zní: 

„Čl. 2 

Poplatník 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů platí: 
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a) fyzická osoba, 

1. která má v obci trvalý pobyt, 

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen 

trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na 

území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná 

ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 

rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 

poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo 

rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a 

nerozdílně.“ 

c)  
1
 § 10b odst. 1 zákona 565/1990 Sb.  o místních poplatcích 

 vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem od vyhlášení. 

Místostarosta se zeptal, zda má někdo nějaké dotazy nebo připomínky. Ing. Bendl navrhl doplnit, že se 

jedná o k. ú. Klecany. Místostarosta odpověděl, že návrh OZV byl předložen ke kontrole na 

Ministerstvo vnitra, proto by její znění neměnil. OZV platí pro k. ú. Města, které OZV vydává. Občan 

Klecan má nemovitost v Humpolci, vztahuje se OZV? Pro jistotu místostarosta ještě ověří na MV. 

Místostarosta informoval, že výše poplatku dle vyhlášky je za odpady 500,- Kč, dle zákona lze max. 

1000,- Kč, skutečné náklady jsou cca 750,- Kč. 

 

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil, proto dal místostarosta hlasovat, kdo je pro schválení OZV 

1/2013 v předloženém znění. 

 

Hlasováni: 11 – 0 – 0    schváleno 

 

8) Prodej 1/3 domu č. p. 349  

Slova se ujal starosta, který řekl, že na jednání ZMě dne 18. 6. 2012 byl bodem 8) schválen 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 použita stávajícími nájemníky.  

Spoluvlastníci se domluvili na odkupu podílu, všichni podepsali smlouvy a uhradili své podíly na účet 

Města Klecany.  Záměr prodeje byl poté uveřejněn na úřední desce a nyní je na Zastupitelstvu, aby 

schválilo vlastní prodej ideální 1/3domu č. p. 349 včetně pozemku pod domem za cenu 750.000,- Kč. 

Poté dojde k podpisu kupní smlouvy ze strany města                     a ukončení prodeje vkladem na KN. 

   

Starosta se zeptal, zda má někdo nějaké dotazy nebo připomínky. Ing. Filinger se zeptal, zda je ve 

smlouvě stanovena podmínka užívání bytu po nějakou dobu, kdy nesmí být prodán. Starosta 

odpověděl, že není. 

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil, proto dal starosta hlasovat o schválení prodeje ideální 1/3domu 

č. p. 349 včetně pozemku pod domem stavební parcely p.č.st. 426 v k.ú. Klecany za schválenou cenu 

750.000,- Kč spoluvlastníkům: 

1. Marek Brávník       Podíl 94/631 

bytem Mírová 435, 250 67 Klecany  

2.  Miloslav Buchar      Podíl 88/631 

bytem  Klecany 349, 250 67  Klecany 

3.  Marie Chrastilová      Podíl 82/631 

bytem  Klecany 349, 250 67  Klecany 

4. Anna Matysová      Podíl 73/631 

bytem  Klecany 349, 250 67  Klecany 

5.  Pavel Vybulka      Podíl  72/631 

bytem  Klecany 349, 250 67  Klecany 
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6.   František Dvořák      Podíl 85/631 

Vladislava Dvořáková 

SJM, oba bytem  Klecany 349, 250 67  Klecany 

7.  Pavel Koláček      Podíl  69/631 

Zuzana Koláčková 
SJM, oba bytem  Klecany 349, 250 67  Klecany 

8.  PhDr. Vladimír Vlasák     Podíl 68/631 

            bytem Dolany 146, 278 01 Dolany 

Mgr. Jana Vlasáková 
bytem Klecany 349, 250 67  Klecany, SJM 

 

Hlasováni: 11 – 0 – 0 schváleno 

 

9) Prodej části pozemku 62/10 v k. ú. Klecany  

Slova se ujal místostarosta, který uvedl, že zastupitelé v podkladech k jednání obdrželi žádost pana 

Tomáše Ledviny, adresa trvalého bydliště Bělinského 964/7, Praha 10, 102 00, který žádá o prodej 

části pozemku p. č. 62/10 v k. ú. Přemyšlení. Jedná se o část lesního pozemku, který je v majetku 

Města Klecany. Pan Ledvina žádá o část pozemku, cca 100 m
2
, které chce připojit ke své zahradě.  

RM na svém jednání záležitost projednala a nedoporučuje ZMě prodej části tohoto pozemku, neboť by 

bylo vhodnější tento lesní pozemek nabídnout ke směně za pozemky ležící pod fotbalovým hřištěm. 

Pokud by se ale ZMě usneslo na prodeji části pozemku, vedení města navrhuje cenu za 1 m
2
 pozemku 

ve výši 1390,- Kč, přesto, že se podle doporučených cen ZMě k prodeji pozemků města jedná o plochu 

ostatní, která má podle tohoto dokumentu cenu od 30,- do 200,- Kč/m
2
. 

Požádal zastupitele o návrhy. Místostarosta navrhl prodej zamítnout. 

Starosta uvedl, že na zmiňovaném pozemku je cesta pouze vyšlapaná, proto nelze věcné břemeno 

užívání cesty, nový majitel by mohl pozemek oplotit a zamezit tak průchodu. Na pozemku je černá 

skládka, kterou bude město řešit. 

Místostarosta se zeptal, za má někdo nějaké dotazy nebo připomínky, nikdo se nepřihlásil, proto dal 

hlasovat, kdo schvaluje prodej části pozemku p. č. 62/10 v k. ú. Přemyšlení, Tomáši Ledvinovi, 

trvalým bytem: Bělinského 964/7, Praha 10, 102 00) 

 

Hlasováni: 0 – 8 – 3  neschváleno 

 

10) Schválení zástupců města k jednání  

Slovo měl místostarosta. Zastupitelé obdrželi návrh na zástupce k jednání VKM a. s., ČS a. s., Letiště  

Václava Havla Praha Ruzyně a. s., DSO Dolní Povltaví, DSO Údolí Vltavy, MAS Nad Prahou                   

a dalších. 

K jednání s některými společnostmi v roce 2013 je nutné předložit usnesení ZMě o pověření delegáta 

k jednání. 

Místostarosta navrhl schválit starostu města Ivo Kurhajce   jako delegáta Města Klecany na VH VKM 

a. s., která se koná 23. 5. 2013. 

Místostarosta dal hlasovat, kdo je pro schválení starosty města Ivo Kurhajce jako delegáta Města 

Klecany na VH VKM a. s., která se koná 23. 5. 2013. 

 

Hlasováni: 11 – 0 – 0  schváleno 

 

Dále dal místostarosta hlasovat o usnesení následujícího znění: 

ZMě schválilo starostu Ivo Kurhajce jako delegáta k jednání na VH ČS a. s., Sdružení občanů 

postižených provozem Letiště Praha – Ruzyně a Zájmového sdružení právnických osob dotčených 

provozem letiště Praha - Ruzyně, DSO Dolní Povltaví a DSO Údolí Vltavy. Jako náhradníky 

schvalujeme místostarostu Ladislava Němečka a radní Ing. Kristýnu Holubovou 

 

Hlasováni: 11 – 0 – 0  schváleno 
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11) Informace 

Parkoviště u zdravotního střediska 

Starosta informoval, že v měsíci dubnu jsme se s  pracovníky města pustili do řešení situace 

s parkováním u zdravotního střediska. Příchodem lékařů do volné ordinace se radikálně zvýšil nárůst 

potřeby parkování. Zvolené řešení má přinést cca 15 parkovacích míst při zachování oboustranného 

provozu na komunikaci U školy, vše je řešeno ve spolupráci se Stavebním úřadem v rámci územního 

souhlasu, osázení břehů zelení, která je součástí řešení celé revitalizace parkové zeleně bude řešeno 

z podané dotace. Parková stání budou řešena z rozpočtu města v rámci § 2219 Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací a odhad nákladů je cca 450.000,- Kč. 

Ing. Filinger řekl, že primárně bude parkoviště využíváno obyvateli staré pošty, kteří mají místo 

parkovacích stání předzahrádky - neoprávněně. Starosta si to nemyslel, přes den budou parkoviště 

využívat návštěvníci zdr. střediska a večer případně obyvatelé z okolí. V případě potřeby může rada 

rozhodnout o vyhrazeném stání.  

Starosta informoval, že parkovací stání přímo naproti zdr. středisku budou také upravena stejným 

způsobem. 

 

„Svazková policie“ DSO Dolní Povltaví – záměr 

Svazek Dolní Povltaví obeslal okolní obecní policie, zda mají zájem vykonávat služby městské policie 

pro obce svazku, nyní jedná s Odolenou Vodou, zda by byla schopna zajistit pro svazek policii a za 

jakých podmínek. Aby bylo možné další jednání, je třeba zjistit zájem obcí o služby městské policie 

OV. 

ZMě ukládá starostovi města prověření podmínek spolupráce s Městskou policií Odolena Voda 

v rámci DSO Dolní Povltaví 

 

12) Diskuze 

Místostarosta informoval zastupitele o jednání starostů ve Veliké Vsi týkající se řešení dopravní 

situace  - příští rok oprava silnice č. 608 od Zdib až do Straškova – Vodochody, financování z dotace 

ROP. O kruhovém objezdu na křižovatce od Klecan a Sedlece, ke kterému je z kraje příslib 

spolufinancování, vůbec nevěděli, proto místostarosta předložil dokumentaci k projektu. 

Pravděpodobně nebude kruhový objezd realizován současně s opravou silnice, budou tedy 2 uzavírky. 

Na kraji došlo ke změně smlouvy o spolupráci na projektu, bude nutno smlouvu schválit znovu 

zastupitelstvem města. K bypassům místo kruhového objezdu u Staré pošty policistka, která se 

vyjadřuje k řešením dopravní situace v našem kraji, se zatím nevyjadřovala. Ve Zdibech bude 

budováno Tesco a kruhový objezd. 

Ing. Holubová informovala o předběžné ceně za cyklostezku – vysoutěženo za 3.800.000,- Kč bez 

DPH, starosta odpověděl, že bude pravděpodobně budováno jako štětová cesta. 

P. Bratka se zeptal, jak se město postaví ke zveřejněnému posudku k Letišti Vodochody, který je 

vyvěšen od 15. 5. 2013 a lhůta k vyjádření je 30 dnů. Starosta odpověděl, že město se k tomu postaví, 

DSO již jednalo, rozdělili si úkoly a ve lhůtě odpoví. Město není účastníkem řízení, proto se přidává 

pod DSO Dolní Povltaví. 

Dále se p. Bratka zeptal, zda je možné vidět posport zeleně města. Ing Holubová odpověděla, že zatím 

není kompletní, protože p. Šteflíček ji ještě neodevzdal kvůli rozlehlému areálu Dolních kasáren. 

Ing. Filinger navrhl výsadbu stromů u příležitosti narození dětí. Starosta řekl, že toto by bylo možné 

realizovat, jen je třeba vytipovat lokalitu a podrobnosti. 

P. Bratka se ptal na možnost třídění bioodpadu. Místostarosta odpověděl, že v případě, že za to budou 

občané platit, nikdo to nechce – nabídka ze strany společnosti A. S. A. již byla. Dobře funguje svoz 

trávy zaměstnanci města na zavolání a ukládání v zeměd. družstvu. M. Lemon řekl, že je to logické         

a ekologické – likvidace v místě vzniku, proto se zastupitelé shodli na tom, že je třeba opět 

připomenout občanům možnost svozu trávy v pytlích.  

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.  

 

13) Schválení přehledu přijatých usnesení 

Starosta požádal návrhovou komisi o přednesení přehledu usnesení přijatých ZMě na dnešním 

zasedání ZMě. 

Usnesení přečetl za návrhovou komisi Ing. Miroslav Filinger. 
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Starosta se zeptal, zda má někdo připomínky, nikdo se nepřihlásil, proto přistoupil ke schválení 

přijatých usnesení: 

 

Zastupitelstvo schvaluje úplnost přehledu přijatých usnesení 

 

Hlasování 11 – 0 – 0 schváleno 

 

14) Závěr 

Starosta na závěr poděkoval za účast, konstatoval, že pořad zasedání byl vyčerpán, nikdo se již nehlásí 

o slovo a prohlásil zasedání za ukončené. 

Zasedání ukončeno ve 21:13 hod 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 ………………………… …………………………… 

 Martin Lemon Martin Hora  

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………… …………………………… 

 Ladislav Němeček Ivo Kurhajec 

 místostarosta starosta 

 

 

Č. j.:  1687/2013 

 


