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USNESENÍ č. 8/2015 

ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 10. 12. 2015 za přítomnosti 12 

členů zastupitelstva. 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání: 

I. SCHVALUJE    

1) návrhovou komisi ve složení: p. Brožová, p. Václavíková, p. Černý 

2) ověřovatele zápisu p. Bendl, p. Medek 

3) rozšířený program zasedání ZMě 

4) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

5) přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zkvalitnění 

nakládání s bioodpadem ve městě Klecany“, číslo projektu 

CZ.1.02/4.1.00/15.28224 a podporu ve výši 1 935 268,- Kč. 

6) rozpočtové opatření č.16/2015 s úpravou. 

7) vyřazení těchto pohledávek z rozvahové evidence: „Dlužníci – poplatek za 

likvidaci odpadu 2007 – 2012 v celkové výši 129 500,- Kč a „Dlužníci – 

poplatek z hrobového místa 2007 – 2012 v celkové výši 54 566,- Kč“ 

8) vyřazení pohledávek z rozvahové evidence dle přílohy  „Pohledávky k 31. 

5. 2015 – nájemné“ v celkové výši 2 431 986,- Kč 

9)  vyřazení pohledávek z rozvahové evidence dle přílohy „Návrh na vyřazení 

nízkých pohledávek“ v celkové výši 55 017,- Kč. 

10) prominutí pohledávek dle přílohy „Návrh na prominutí pohledávek 

(neuhrazených vystavených faktur)“ v celkové výši 17 117,- Kč 

11) přihlašování města Klecany k dotacím vypsaným ministerstvy, fondy EU, 

nadačními fondy, Středočeským krajem a jinými subjekty v roce 2016 

v souladu se schváleným rozpočtem města. 

12) prodej těchto pozemků: pozemku parc. č. st. 1380, zastavěná plocha, o 

výměře 10 m
2
, pozemku parc. č. st. 1381, zastavěná plocha, o výměře 5 m

2 
a 

pozemku parc. č. st. 1382 o výměře 37 m
2
 společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly za cenu 1.390,- Kč za m
2
. 

13) směnu pozemku p. č. 237/117 o celkové výměře 13 m
2
 v majetku města 

Klecany s panem Josefem Horvátem, bytem Janovského 708/59, 170 00 

Praha 7 Holešovice za pozemek č. 851 o výměře 4 m
2
, v dohodnuté 

vyrovnané ceně 5 560,- Kč bez doplatku jednoho či druhého vlastníka. 

14) Úplnost přehledu přijatých usnesení 

 

 

II. UKLÁDÁ 

1) Vedení města, aby prověřilo možnosti provozu městské knihovny Klecany a 

náplň práce knihovnice. 
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III. POVĚŘUJE 

1) Radu města Klecany provést k 31. 12. 2015 rozpočtové opatření vztahující 

se k povinné úpravě rozpočtu (na straně příjmové i výdajové) ve vztahu 

k jiným rozpočtům (dotace). O tomto rozpočtovém opatření bude 

informovat Zastupitelstvo města Klecany na nejbližším zasedání města 

následujícího roku. 

 

IV. BERE NA VĚDOMÍ 

1) Informace k jednání s VKM 

2) Informace k rekonstrukci komunikací 

3) Informace k elektronické aukci energií 

4) Informace k inventarizaci majetku 

 

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:   

p. Brožová, p. Václavíková, p. Černý 

Usnesení bylo schváleno 12 hlasy přítomných zastupitelů. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

   

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

        Ing. Jiří Bendl                                                                          Jiří Medek 

 

 

 

 

 

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

     Bc. Daniel Dvořák                                                                      Ivo Kurhajec 

 

 


