
USNESENÍ č. 3/2016 

ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, které se konalo dne  19. 5. 2016 za přítomnosti 8 

resp. 9 členů zastupitelstva 

 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

 

I. SCHVALUJE    

1) návrhovou komisi ve složení: p. Hora, p. Medek, Ing. Bendl 

2) ověřovatele zápisu: pí Brožová, pí Tomášová 

3) program zasedání 

4) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

5) RO č. 3/2016 v předloženém znění 

6) prodej pozemku parc. č. st. 1361, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m
2
, pozemku 

par. č. 626/83 ostatní plocha, zeleň o výměře 25 m
2
, a pozemku 626/84 ostatní plocha, 

zeleň o výměře 12 m
2 

 za cenu 1 390,- Kč za m
2
 

7) znění a podpis bezplatné smlouvy o věcném břemeni umístění veřejné kanalizace ve 

vlastnictví města Klecany na pozemku č. parc. 35 k.ú. Klecany ve vlastnictví paní 

Barbory Veselé 

8) na základě usnesení ZMě č. 2/2016 ze dne 31. 3. 2016 znění a podpis veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 11/2016, uzavřené mezi 

poskytovatelem městem Klecany a příjemcem: Pravý Hradec, o. s., Do Klecánek 

385/18, 250 67 Klecany 

9) na základě usnesení ZMě č. 2/2016 ze dne 31. 3. 2016 znění a podpis veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 12/2016, uzavřené mezi 

poskytovatelem městem Klecany a příjemcem: Tělovýchovná jednota Sokol Klecany, 

z. s., Na Skalkách 368, 250 67 Klecany 

10) na základě schváleného rozpočtu na rok 2016 dotaci Farní charitě Neratovice ve výši 

502 000,- Kč za účelem podpory sociálních služeb klientů v Klecanech 

11) znění a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 

13/2016, uzavřené mezi poskytovatelem městem Klecany a příjemcem: Farní charita 

Neratovice, U Závor 1458, 277 11 Neratovice 

12) poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč Klubu biatlonu Klecany, p.s. na nákup vybavení  

 



13) znění a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č.16/2016, uzavřené mezi poskytovatelem městem Klecany a příjemcem: Klub 

biatlonu Klecany p. s., Do Klecánek 52, 250 67 Klecany 

14) přijetí obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se vydává „Požární řád města 

Klecany“ včetně příloh 1 – 5 

15) Přehled přijatých usnesení 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

1) studii rozšíření výrobního areálu společnosti AVAPS 

2) informaci sociální komise o nabídce firmy Domoza – možnost čerpání dotací na 

sociální bydlení 

 

III. REVOKUJE 

1) usnesení ZMě č.3/ 2015 ze dne 11. 6. 2015, I. schvaluje bod č. 8) 

2) usnesení ZMě č. 2/2016 ze dne 31. 3. 2016, I. schvaluje, bod č. 12) a bod č. 13) 

 

IV. UKLÁDÁ 

1) místostarostovi sjednat schůzku se společností Domoza ve věci získání dotace na 

dostupné bydlení 

2) vedení města řešit zabezpečení místa na křižovatce ulic Československé armády a Do 

Klecánek nad vodní propustí  

 

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: 

 p. Hora p. Medek Ing. Bendl 

 

Usnesení bylo schváleno 9 hlasy přítomných zastupitelů. 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 ……………………………… ………………………………….. 

 Jarmila Brožová Zdeňka Tomášová 

 

 

 

 ……………………………… ………………………………….. 

 Bc. Daniel Dvořák Ivo Kurhajec 

 místostarosta starosta 


