
USNESENÍ č. 6/2015 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Klecany,  

které se konalo dne 26. 10. 2015 za přítomnosti 14 členů zastupitelstva 

 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

 

I. SCHVALUJE    

1) návrhovou komisi ve složení:  Mgr. Pavel Kotrba 

  Ing. Tomáš Černý 

  Ing. Miroslav Filinger 

2) ověřovatele zápisu:  Mgr. Alena Václavíková  

  Dušan Šebek 

3) rozšířený program zasedání, na návrh pana Hory o bod č. 8. „pracovní jednání“  

4) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

5) pořízení změny č. 3 územního plánu Klecan v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 

písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) s použitím § 55 

odst. 2 stavebního zákona, na výhradní návrh společnosti AVAPS s. r. o.,  

IČ 25650939, se sídlem U Obalovny 488, 250 67 Klecany, podaným podle § 46 odst. 

1 stavebního zákona na Městský úřad Klecany dne 1. července 2015 pod čj. 2885/15, 

která uhradí veškeré náklady na pořízení změny č. 3. Důvodem dílčí změny č. 3 ÚP 

Klecan je změna využití území a pravidel uspořádání území plochy s využitím SV 

(smíšené výrobní plochy) v rámci pozemků parc. č. 463/29, st. 939, st. 940  

a st. 1339, k. ú. Klecany, lokality „Dolní Kasárna“ 

6) přijetí nápravných opatření k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření 

města za rok 2014, které jsou součástí závěrečného účtu k 31. 12. 2015 

7) na základě seznámení se situací a možnými postupy, v souladu  

s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, možnost uzavření dohody ve věci žaloby společnosti EMV s. r. o. vedené  

u Okresního soudu pro Prahu - východ, sp. zn. 7 C 443/2014. V této dohodě se 

žalovaná strana zaváže uhradit 1.080.000,- Kč, 169.556,- Kč a dále polovinu 

nevrácené části soudního poplatku. Náklady právního zastoupení ponese každý 

z účastníků samostatně.  

8) RO č. 12 v navrženém znění 

9) zřízení a používání informačního nástroje „Pracovní jednání“ konaného formou 

„kulatého stolu“ vždy v dostatečném předstihu před řádným zasedáním zastupitelstva 

města, a to v případech, kdy povaha problematiky vyžaduje hlubší informovanost 

zastupitelů 

10) úplnost přehledu přijatých usnesení 

 

II. REVOKUJE 

1) usnesení č. 5 / 2015, I. schvaluje, bod č. 12 

 

III. BERE NA VĚDOMÍ 

1) informace vztahující se k problematice sociálních služeb poskytovaných Farní 

charitou Neratovice a NÚDZ 

2) stav věci týkající se žaloby společnosti EMV s. r. o. vedené u Okresního soudu pro 

Prahu - východ, sp. zn. 7 C 443/2014 

3) informace vztahující se k průběhu rekonstrukcí místních komunikací 



4) informace o vyhlášení termínu pro přihlášení se k dotacím a příspěvkům na činnost 

místních sdružení a spolků 

 

IV. POVĚŘUJE 

1) Martina Horu k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny č. 3 ÚP Klecany 

jako „určený zastupitel“ ve smyslu § 47 a násl. stavebního zákona 

 

V. UKLÁDÁ 

1) starostovi podepsat dohodu o vyrovnání se společností EMV s. r. o. 

2) radě města v souladu s protokolem o jednání spisová značka  

7 C 443/2014 dále jednat o možnosti prominutí příslušenství „úroky z prodlení“ 

 

 

Usnesení zpracovala návrhová a volební komise ve složení: 

 p. Kotrba  p. Filinger  p. Černý 

 

Usnesení bylo schváleno 13 hlasy přítomných zastupitelů. 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 ……………………………… ………………………………….. 

 Dušan Šebek Mgr. Alena Václavíková  

 

 

 

 

 

 

 ……………………………… ………………………………….. 

 Bc. Daniel Dvořák Ivo Kurhajec 

 místostarosta starosta 

 

 

 


