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USNESENÍ č. 5/2015 

ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, 

které se konalo dne 1. 10. 2015 za přítomnosti 12 členů zastupitelstva 

 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

I. SCHVALUJE    

1) návrhovou komisi ve složení:  Martin Hora 

  Mgr. Eva Stanislavová 

  Jarmila Brožová 

2) ověřovatele zápisu:  Mgr. Dana Šoltysová 

  Mgr. Pavel Kotrba 

3) rozšířený program zasedání 

4) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

5) přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí ve výši 221.541,00 Kč, na akci 

„Snížení energetické náročnosti Základní umělecké školy a Tělocvičny  

v areálu Základní školy v Klecanech“, která představuje 5 % z celkových 

způsobilých výdajů, které činí 4.430.820,- Kč a znění a podpis smlouvy  

č. 14193823 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 

6) přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci  

Operačního programu Životní prostředí ve výši 121.941,00 Kč, která 

představuje 5 % z celkových způsobilých výdajů, které činí  

2.438.829,44 Kč na akci „Realizace energetických úspor na objektu  

Zdravotního střediska v Klecanech“ a znění a podpis smlouvy  

č. 14209503 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 

7) přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí ve výši 90.306,00 Kč, která 

představuje 5 % z celkových způsobilých výdajů, které činí  

1.806.121,00 Kč na akci „Snížení energetické náročnosti objektu 

Městského úřadu v Klecanech“ a znění a podpis smlouvy č. 15245873  

o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí 

8) přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí ve výši 66.002,00 Kč, která 

představuje 5 % z celkových způsobilých výdajů, které činí  

1.320.040,00 Kč na akci „Snížení energetické náročnosti hasičské 

zbrojnice v Klecanech“ a znění a podpis smlouvy č. 15236323  

o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí 
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9) podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 005/ 2015 uzavřené dne  

4. 3. 2015 se společností Zlínské stavby, a. s. pro akci  „Snížení  

energetické náročnosti Základní umělecké školy a Tělocvičny  v areálu 

základní školy v Klecanech“ a navýšení ceny díla ve výši 63.257,52 Kč 

bez DPH, celková cena díla je 4.714.642,42 Kč bez DPH 

10) uzavření a podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 011/2015 uzavřené 

dne 4. 3. 2015 se společností Sládek Group, a. s. pro akci „Snížení 

energetické náročnosti Zdravotního střediska v Klecanech“ a navýšení 

ceny díla ve výši 357.207,- Kč. Celková cena díla je 3.302.399,- Kč 

11) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 (o odpadech) 

12) ZMě schvaluje zadání změny č. 3 územního plánu Klecan podle § 6  

odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení (č. j. 2885/2015) 

13) ZMě schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu 

části 70,55 m
2
 pozemku č. parc. 307/1 ve vlastnictví města Klecany za 

část 1 m
2
 pozemku č. parc. 309/4 a část 35,24 m

2
 téhož pozemku ve 

vlastnictví pana Ulesčenka 

14) rozpočtové opatření č. 11/2015 s úpravou – přesun 400.000,- Kč  

z § 2212 na § 3613 ve výdajové části 

15) znění a podpis smlouvy o vkladu, nájmu a provozování vodárenské 

infrastruktury – vodovod, mezi Městem Klecany, Středočeskými 

vodárnami, a. s. a Vodárnami Kladno – Mělník, a. s. 

16) znění a podpis smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1, 

uzavřené mezi poskytovatelem: město Klecany a příjemcem: TJ Sokol 

Klecany, Na Skalkách 368, zastoupený Jiřím Kruťou, předsedou 

17) záměr nákupu profesionální travní traktorové sekačky se samosběrem 

18) přehled přijatých usnesení 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

 informace o stavu jednání s Lesy ČR ohledně Klecanského háje 

 

III. UKLÁDÁ 

 starostovi podpis smlouvy č. 14193823 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 

prostředí  

 starostovi podpis smlouvy č. 14209503 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 

 starostovi podpis smlouvy č. 15245873 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 
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 starostovi podpis smlouvy č. 15236323 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 

prostředí. 

 vedení města Klecany jednání s obcí Zdiby o možnosti rozšíření  

a zlepšení spolupráce s obecní policií Zdiby 

 radě města, aby informovala občany o možnosti sociálních příspěvků 

poskytovaných městem a vypracovala formulář žádosti občanů o tyto 

služby a zveřejnila formulář na webové stránky 

 

Usnesení zpracovala návrhová a volební komise ve složení: 

 Jarmila Brožová Mgr. Eva Stanislavová Martin Hora 

 

Usnesení bylo schváleno 12 hlasy přítomných zastupitelů. 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 ……………………………… ………………………………….. 

 Mgr. Pavel Kotrba Mgr.Dana Šoltysová  

 

 

 

 

 ……………………………… ………………………………….. 

 Bc. Daniel Dvořák Ivo Kurhajec 

 místostarosta starosta 

 

 

 

Příloha 


