
USNESENÍ  

č. 3/2017 

 

ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, které se konalo dne 11. 5. 2017  

za přítomnosti 10 členů zastupitelstva 

 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

 

I. SCHVALUJE    

1) návrhovou komisi ve složení: Ing. Černý, Ing. Bendl, p. Šebek 

 

2) ověřovatele zápisu: Mgr. Kotrba, pí Brožová 

3) program zasedání 

4) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

5) přijetí dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu na akci 

Zatraktivnění naučné stezky v Klecanech, č. žádosti16/002/08520/120/000068 

ve výši 710 918,- Kč 

6) přijetí dotace ve výši 450 000,- Kč od poskytovatele dotace Ministerstva 

vnitra ČR na akci č. 014D241007009 Pořízení dopravního automobilu pro 

SDH Klecany a poskytnutí 50 % podílu způsobilých výdajů projektu z 

rozpočtu města Klecany, až do výše 1 050 000,- Kč bez DPH 

7) závěrečný účet města za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad 

8) účetní závěrku města Klecany sestavenou k 31. 12. 2016 

9) souhlasné prohlášení o vydržení vlastnického práva pro manžele Miluši 

Maryškovou a Františka Maryšku tohoto znění: „Město Klecany a právní 

nástupci manželů Miluše Maryškové a Františka Maryšky souhlasně 

prohlašují a činí nesporným, že Miluše Maryšková, r.č. 496012/037, posledně 

trvale bytem Klecany, Konečná 129/5, zemřelá dne 26. 2. 2008 a František 

Maryška, r.č. 481012/094, posledně trvale bytem Klecany, Konečná 129, 

zemřelý dne 1. 12. 2015, vydrželi vlastnické právo k pozemku parc. č. 236/93, 

nově označenému jako parc. č. 236/118 ve výměře 447 m
2
 v obci a kat. území 

Klecany podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku 236/1 ze dne 4. 7. 

2016, číslo 37/2016, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Středočeský 

kraj, KP Praha-východ dne 21. 7. 2016 pod číslem 38/2016. Účastníci shodně 

navrhují katastrálnímu úřadu, aby provedl vklad vlastnického práva k 

pozemku parcelní číslo 236/118 - ostatní plocha ve výměře 447 m
2
 v obci a k. 



ú. Klecany podle shora uvedeného geometrického plánu ve prospěch Miluše 

Maryškové, r.č. 496012/037 a Františka Maryšky, r.č. 481012/094." 

10) znění a podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní pozemku č.parc. 

457/23, vodovodního a kanalizačního řadu a veřejného osvětlení s Ing. Jiřím 

Spoustou a PaeDr. Stanislavou Spoustovou, oba bytem Klikorkova 3266, 272 

01 Kladno za cenu 100,- Kč 

11) koupi pozemku par. č. 457/131 odděleného od pozemku par.č. 457/75, 

druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Klecany o výměře 83 m
2
 podle 

geometrického plánu 1571-30/2017 za cenu 55.610,- Kč dle znaleckého 

posudku č. 52/3143/17, který je zapsán na LV 1733 pro obec Klecany, k.ú. 

Klecany a uzavření kupní smlouvy č. 020/2017 mezi prodávajícím 

Rostislavem Hrdličkou, bytem Nad Hřištěm 296, 250 63 Nová Ves a 

kupujícím městem Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany 

12) prodej pozemku par. č. 236/119, odděleného z pozemku par. č. 236/31, 

druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Klecany o výměře 201 m
2
 

podle geometrického plánu č. 1575-48/2017 p. Ing. Jánu Sedliačikovi, Na 

Vršku 602, 250 67 Klecany za cenu 370,- Kč/m
2
 tj. 34.170,- Kč + 4.598,- Kč 

za vypracování znaleckého posudku č. 145/3085/16 tj. celkem 38.768,- Kč. 

Záměr prodat část pozemku byl vyvěšen na úřední desce městského úřadu od 

20. 3. 2017 do 5. 4. 2017 

13) poskytování příspěvku na stravu uvolněným zastupitelům formou 

stravenek za stejných podmínek, jako zaměstnancům města 

14) poskytnutí dotace oddílu volejbalu Tělocvičné Jednoty Sokol Klecany ve 

výši 35 000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné 

finanční podpory 

15) RO č. 2/ 2017 v předloženém znění 

16) úplnost přehledu přijatých usnesení 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ   

1) informaci o záměru spol. V Invest CZ, a.s. realizovat bytovou výstavbu 

v lokalitě mezi sídlištěm a NUDZ 

2) závěrečný účet DSO Údolí Vltavy  

3) závěrečný účet Svazku obcí VKM 

 



 

Usnesení zpracovala návrhová a volební komise ve složení: 

Ing. Černý, Ing. Bendl, p. Šebek 

 

Usnesení bylo schváleno 9 hlasy přítomných zastupitelů. 

 

Ověřovatelé: 

 

 

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

Mgr. Pavel Kotrba           Jarmila Brožová 

 

 

 

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

  Bc. Daniel Dvořák          Ivo Kurhajec  

      místostarosta               starosta 

 


