
USNESENÍ  

č. 8/2016 

 

ze zasedání Zastupitelstva Města Klecany, které se konalo dne  12. 12. 2016 za 

přítomnosti 13 členů zastupitelstva 

 

 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání: 

 

I. SCHVALUJE    

 

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

2) ověřovatele zápisu: p. Šebek, Mgr. Václavíková 

3) rozšířený program zasedání 

4) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

5) záměr odkoupení objektů v rámci klecanské čističky odpadních vod, 

které jsou ve vlastnictví společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. za 

cenu maximálně 684.705,- Kč 

6) záměr odkoupení objektů v rámci klecanské čističky odpadních vod, 

které jsou ve vlastnictví společnosti Středočeské vodárny, a.s. za cenu 

maximálně 450.000,- Kč 

7) RO č. 11 v předloženém znění 

8) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě o prodeji pozemku parc. č. 463/84 

uzavřené dne 1. 11. 2016 mezi městem Klecany, Do Klecánek 52, 250 

67 Klecany a spol. AVAPS s. r. o., se sídlem U Obalovny 488, 250 67 

Klecany, IČ: 25650939 

9) uzavření smlouvy o právu stavby na pozemku č. parc. 194, k.ú. Klecany 

10) navržený vyrovnaný rozpočet města Klecany v paragrafovém členění na 

rok 2017 ve výši 67 612 955,- s úpravou, který je přílohou tohoto 

usnesení 

11) záměr zřízení městské policie  

12) přehled přijatých usnesení 

 



II. POVĚŘUJE 

 

1) Radu města Klecany provést k 31. 12. 2016 rozpočtové opatření 

vztahující se k povinné úpravě rozpočtu (na straně příjmové a výdajové) 

ve vztahu k jiným rozpočtům. O tomto rozpočtovém opatření bude Rada 

města Klecany informovat Zastupitelstvo města Klecany na nejbližším 

zasedání v následujícím roce 

 

III.  UKLÁDÁ 

 

1) místostarostovi připravit obecně závaznou vyhlášku ke zřízení městské 

policie a další podklady pro zastupitele 

2) místostarostovi prověřit možnosti pořízení městského kamerového 

systému 

 

Usnesení zpracovala návrhová a volební komise ve složení: 

p. Hora, p. Medek, Ing. Filinger 

 

Usnesení bylo schváleno 13 hlasy přítomných zastupitelů. 

 

Ověřovatelé: 

     

 

………………………………    ………………………….. 

Dušan Šebek      Mgr. Alena Václavíková  

 

 

………………………………    ………………………….. 

 Bc. Daniel Dvořák      Ivo Kurhajec 

       místostarosta           starosta 

 


