
 

USNESENÍ č. 8/2014 
ze zasedání Zastupitelstva města Klecany,  

které se konalo dne 11. 12. 2014 za přítomnosti 13 členů zastupitelstva 
 
 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 
 

I. SCHVALUJE    
1) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Bendl 

 Ing. Tomáš Černý 
 Dušan Šebek 

2) Ověřovatele zápisu:  Jiřího Medka 

 Zdeňku Tomášovou 
3) Rozšířený program zasedání 

4) Průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

5) Jednací a organizační řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Klecany 

v navrženém znění  

6) Podpis dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. objednatele 018-2012, č. zhotovitele 

1507.2030485LPA se společností EUROVIA CS, a. s. 

7) Rozpočtové opatření č. 9 v předloženém znění 

8) Navržený rozpočet města Klecany v paragrafovém členění na rok 2015 

v navrženém znění  

9) Martina Horu, aby spolupracoval s pořizovatelem územního plánu města 

Klecany jako určený zastupitel ve smyslu stavebního zákona 

10) Příspěvek spolku Pravý Hradec na činnost aktivizačního programu seniorů 

11) Úplnost přehledu přijatých usnesení 
 
 

II. BERE NA VĚDOMÍ 
1) Text Etického kodexu zastupitele města Klecany 

2) Rozpočet DSO Dolní Povltaví na rok 2015 

3) Rozpočet DSO Údolí Vltavy na rok 2015 

4) Rozpočtový výhled na roky 2015–2019 DSO Dolní Povltaví 

5) Zprávu č. 2 z jednání Finančního výboru města Klecany 

6) Informace místostarosty města o chystaném zateplení zdravotního střediska a 

inventarizaci majetku města 
 
 

III. UKLÁDÁ 
1) Vedení města zařadit projednání nového jednacího řádu ZMě na příští zasedání 

zastupitelstva města v dopracované podobě 

2) Členům Finančního výboru města Klecany připravit nový jednací a organizační řád do 

příštího zasedání zastupitelstva 

3) Vedení města a finančnímu výboru zahájit práce na rozpočtu ř. 2016 s předstihem tak, 

aby zastupitelé měli větší možnost se s návrhem rozpočtu seznámit 

4) Vedení města zpracovat podklady pro výběrové řízení na zateplení zdravotního 

střediska s variantou rekonstrukce střechy 

5) Projednání otevřeného dopisu sdružení Pod Dubem z 3. 9. 2014 s požadavkem 

veřejného projednání 



6) Vedení města urgovat odpověď Lesů ČR, s. p. a Agentury ochrany krajiny a přírody 

Středočeského kraje na dopisy města k problematice kácení v klecanském háji 
 
 
 

Usnesení zpracovala návrhová a volební komise ve složení:   
 Ing. Jiří Bendl Ing. Tomáš Černý Dušan Šebek 
 
 
 

Usnesení bylo schváleno 12 hlasy přítomných zastupitelů. 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 

 ………………………  …...…………………. 
 Jiří Medek  Zdeňka Tomášová 
 
 
 
 

 ………………………  …...…………………. 

 Bc. Daniel Dvořák  Ivo Kurhajec 
 místostarosta  starosta 
 


