
USNESENÍ  

č. 6/2016 

 

ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, které se konalo dne  22. 9. 2016 za 

přítomnosti 9 členů zastupitelstva 

 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

I. SCHVALUJE    

 

1) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Stanislavová, pí Tomášová, p. Šebek 

2) ověřovatele zápisu: Ing. Bendl, p. Hora 

3) program zasedání 

4) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

5) usnesení o schválení vydání změny č. 3 územního plánu Klecan, které je 

přílohou č. 1 tohoto usnesení ZMě 

6) navýšení dotace z 365 000,- Kč na 465 000,- Kč spolku Tělovýchovná 

jednota Sokol Klecany, z. s. dle Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 12/2016 z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků 

na pokrytí režijních nákladů klubu v podzimní části fotbalové sezóny. 

7) znění a podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě 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 

8) RO č. 6 s úpravou 

9) přijetí id. ½ majetku z vlastnictví České republiky, s příslušností 

hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do 

vlastnictví města Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany, IČO: 

00240290: 

 id. 361/5000 pozemek st. parc. č. 342, zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 51 m
2
, součástí je stavba bez čp/eč, obč. vybavenost 

 id. 361/5000 pozemek poz. parc. č. 176/7, ostatní plocha, hřbitov, 

urnový háj o výměře 465m
2
 



vše v k.ú. Klecany. Majetek bude do vlastnictví města Klecany převeden 

bezúplatně. 

10) přehled přijatých usnesení 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

 

1) informaci o průběhu řešení právního stanoviska v problematice uplatnění 

smluvních pokut vůči společnosti EMV s.r.o. ze smlouvy o dílo č. 

027/2013 ze dne 25. 6. 2013. 

 

Usnesení zpracovala návrhová a volební komise ve složení: 

Mgr. Stanislavová, pí Tomášová, p. Šebek. 

 

Usnesení bylo schváleno 9 hlasy přítomných zastupitelů. 

 

Ověřovatelé: 

     

 

………………………………    ………………………….. 

Ing. Jiří Bendl      Martin Hora  

 

 

 

 

………………………………    ………………………….. 

 Bc. Daniel Dvořák      Ivo Kurhajec 

       místostarosta           starosta 

 


