
USNESENÍ  

č. 3/2015 

ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, které se konalo dne 11. 6. 2015 za 
přítomnosti 11 členů zastupitelstva 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

I. SCHVALUJE    
1) Návrhovou komisi ve složení:  Jarmila Brožová 
                                                           Jiří Medek 
                                                           Martin Hora 
     
2) Ověřovatele zápisu:   Ing. Jiřího Bendla 
                                           Ing. Kristýnu Holubovou 
 
3) Program zasedání 

4) Průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

5) 
a) Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 s 
výhradou 

      b) Účetní závěrku za rok 2014 

6) RO č. 5/2015 v navrženém znění  

7) Záměr prodeje pozemku č. 700/1                 

8) Prodej pozemku parc. č. st. 1356, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 5 m2 a pozemku parc. č. 626/78, ostatní plocha, o výměře 24 m2 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - 
Podmokly za cenu 1.390 Kč za m2. 

 

9) Uzavření výpůjční smlouvy mezi městem Klecany a spolkem Pravý 
Hradec. 

Předmětem výpůjčky je: 



Prostor před budovou č. p. 958 - ohrazený prostor pro koně o celkové 
výměře 1331 m2 

Prostor před budovou č. p.959 – střelnice o celkové výměře 1250 m2 
Prostor před budovou č. p. 971 na parcele 455/7 – výběh pro koně o 
celkové výměře 626 m2 

Část budovy 962 o výměře 12 m2 – garáž pro šlapací auta a 
pneumatiky 

Část budovy č. p. 968 – „Spolkový dům“ o celkové výměře 557 m2 

 
10) Přehled přijatých usnesení 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

1) Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy 

2) Závěrečný účet DSO Dolní Povltaví 

3) Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 9. 6. 2015 včetně 
uvedených opatření 
 
4) Zápis z finančního výboru ze dne 8. 6. 2015 

 

III. UKLÁDÁ 

1) vedení města zadat vypracování znaleckého posudku k určení ceny 
pozemku p. č. 700/1 
 

2) vedení města vstoupit v jednání s majiteli chaty ev. č. 31, stojící na 
pozemku p. č. st. 439, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 298 m2  o 
odprodeji tohoto pozemku a dále pozemku p. č. 279/8, zahrada, o 
výměře 347 m2, to vše v k.ú. Klecany. 

 

 

 



 

Usnesení zpracovala návrhová a volební komise ve složení:   

Jarmila Brožová   Jiří Medek   Martin Hora 

 

Usnesení bylo schváleno 10 hlasy přítomných zastupitelů. 

Ověřovatelé:  

 

…………………..…………………                                                  ……..……………….…………………. 

   Ing. Kristýna Holubová                                                           Ing. Jiří Bendl 

 

…………………..…………………                                                  ……..……………….…………………. 

   Bc. Daniel Dvořák                                                                         Ivo Kurhajec 

        místostarosta                                                                               starosta 

 


