
USNESENÍ  

č. 2/2017 

 

ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, které se konalo dne 9. 3. 2017  

za přítomnosti 13 členů zastupitelstva 

 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

 

I. SCHVALUJE    

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

 

2) ověřovatele zápisu: Mgr. Stanislavová, Mgr. Václavíková 

3) program zasedání 

4) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

5) poskytnutí dotace následujícím spolkům:  

 TJ Sokol Klecany ve výši 330 000,- Kč Kč + 100 000,- v případě setrvání 

týmů v krajských soutěžích, a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

veřejné finanční podpory 

 Pravý Hradec ve výši 310 000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí veřejné finanční podpory 

 TJ Sokol Veltěž ve výši 24 000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí veřejné finanční podpory 

 skautské středisko Klecany ve výši 55 000,- Kč a podpis veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory 

 oddíl Judo Bivoj ve výši 26 000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí veřejné finanční podpory 

 oddíl Bike service Klecany ve výši 30 000,- Kč a podpis veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory 

 ZKO Klecany ve výši 15 000,-  Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí veřejné finanční podpory 

 spolek Humbuk ve výši 15 000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí veřejné finanční podpory 



 Myslivecké sdružení Zdiby-Klecany ve výši 20 000,- Kč a podpis 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory 

 Psí domov Řepnice ve výši 10 000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí veřejné finanční podpory 

 klub biatlonu Klecany ve výši 25 000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí veřejné finanční podpory 

 Český svaz včelařů, ZO Klecany, ve výši 5 000,- Kč a podpis veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory 

 na základě schváleného rozpočtu na rok 2017 poskytnutí dotace Farní charitě 

Neratovice ve výši 500 000,- Kč za účelem podpory sociálních služeb klientů 

v Klecanech a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční 

podpory uzavřené mezi poskytovatelem městem Klecany a příjemcem Farní 

charitou Neratovice, U Závor 1458, 277 11 Neratovice 

6) OZV č. 1/2017, o zřízení Městské policie Klecany 

7) výpověď veřejnoprávní smlouvy o činnosti obecní policie Zdiby na území 

města Klecany, uzavřené dne 24. 10. 2008 mezi obcí Zdiby a městem 

Klecany, ke dni 1. 7. 2017. Tříměsíční výpovědní lhůta začne běžet dne 1. 4. 

2017 

8) bezúplatný převod vlastnictví mezi smluvními stranami: Česká republika – 

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6 (převodce) 

a město Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 (nabyvatel), jehož předmětem jsou 

tyto nemovitosti: p. p. č. 216/1 o výměře 15 112 m
2
 , p. p. č. 216/8 o výměře 

136 m
2
, p. p. č. 216/9 o výměře 44 m

2
, st. p. č. 1349 o výměře 21 m

2
, jehož 

součástí je stavba bez č.p./č.e., to vše v k. ú. Klecany, zapsané na LV 427 pro 

k. ú. Klecany, obec Klecany a p. p. č. 138/11 o výměře 3 127 m
2
 v k. ú. 

Přemyšlení zapsaný na LV 934 pro k. ú. Přemyšlení, obec Zdiby, včetně 

součástí a příslušenství a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví 

č. 1677314553 

9) koupi pozemku parc. č. 843, druh pozemku ostatní plocha o výměře 13 m
2
, 

který je zapsán na LV 2173 pro obec Klecany, k. ú. Klecany za cenu 37 700,- 

Kč a uzavření kupní smlouvy č. 014/2017 mezi prodávajícím - Ing. Jiřím 

Richterem, bytem Stožická 690, 389 01, Vodňany II a kupujícím - městem 

Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany 

10) koupi pozemku parc. č. 55/6, druh pozemku zahrada o výměře 16 m
2
, 

který byl geometrickým plánem č. 1560-137/2016 oddělen od pozemku parc. 

č. 55/5, zapsaný na LV 1397 pro obec Klecany, k. ú. Klecany za cenu 1,- Kč a 

uzavření kupní smlouvy mezi  prodávajícím - Ing. Michalem Čechem, bytem 



Vršovická 1216/8, 101 00 Praha 10 a kupujícím - městem Klecany, Do 

Klecánek 52, 250 67 Klecany 

11) RO č. 1/ 2017 v předloženém znění     

12) úplnost přehledu přijatých usnesení 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ   

1) prezentaci výsledků ankety k aktualizaci strategického plánu  

2) závěrečnou zprávu inventarizace majetku města Klecany 

 

 

Usnesení zpracovala návrhová a volební komise ve složení: 

Ing. Filinger, Ing. Bendl, p. Hora 

 

Usnesení bylo schváleno 13 hlasy přítomných zastupitelů. 

 

Ověřovatelé: 

 

 

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

Mgr. Eva Stanislavová         Mgr. Alena Václavíková 

 

 

 

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

  Bc. Daniel Dvořák          Ivo Kurhajec  

      místostarosta               starosta 

 


