
USNESENÍ  

č. 4/2017 

ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, které se konalo dne 15. 6. 2017 za 

přítomnosti 10 členů zastupitelstva 

 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

I. SCHVALUJE    

1) návrhovou komisi ve složení: pí Tomášová, Mgr. Václavíková, Mgr. 

Šoltysová; 

2) ověřovatele zápisu: Ing. Černý, p. Hora; 

3) rozšířený program zasedání; 

4) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť; 

5)  

a. zařazení návrhů na pořízení změny č. 4 územního plánu Klecan, uvedených 

v příloze č. 1 tohoto usnesení, kterým bylo vyhověno do Pokynů pro 

zpracování návrhu změny č. 4 územního plánu Klecan, které budou součástí 

Zprávy o uplatňování územního plánu Klecan a prověření možností jejich 

řešení; 

b. podněty města Klecan uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení a jejich zařazení 

do Pokynů pro zpracování návrhu změny č. 4 územního plánu Klecan, které 

budou součástí Zprávy o uplatňování územního plánu Klecan a prověření 

možností jejich řešení; 

6) schvaluje OZV č. 2/2017, o nočním klidu, kterou se mění a doplňuje OZV č. 

2/2016, o nočním klidu; 

7) přijetí dotace od Ministerstvo životního prostředí v rámci v rámci Operačního 

programu životní prostředí, prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického 

cíle 5.1 – „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie“, na akci „Rekonstrukce domu služeb č.p. 54 ve 

městě Klecany“, Identifikační číslo EIS CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004266, 

v celkové maximální výši 551.176,80 Kč. Vlastní zdroje z rozpočtu města 

Klecany jsou ve výši 826.765,20 Kč z celkových způsobilých výdajů 

1.377.942,00 Kč; 



8) přijetí dotace ve výši 765.700,- Kč od poskytovatele dotace Ministerstva 

vnitra ČR na akci č. 014D242007005 „Klecany - Garáž pro hasičský vůz“ a 

poskytnutí 50 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města 

Klecany, až do výše 1.894.027,- Kč bez DPH na akci č. 014D242007005 

„Klecany - Garáž pro hasičský vůz“; 

9) RO č. 3/2017 s úpravou; 

10) poskytnutí dotace Mgr. Evě Stanislavové ve výši 30.000,- Kč, jež bude 

účtována z paragrafu 3429 (ostatní zájmová činnost) na účast skupiny 

Lakomé Barky na mezinárodním festivalu ve Finsku a podpis veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 18/2017, uzavřené mezi 

poskytovatelem městem Klecany a příjemcem Mgr. Evou Stanislavovou, U 

Kovárny 90, 250 67 Klecany; 

11) úplnost přehledu přijatých usnesení; 

 

II. ROZHODLO 

1) celkem o 6 návrzích na pořízení změny č. 4 územního plánu Klecany na 

základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s § 46 odst. 3 

stavebního zákona takto: 

a. vyhovuje se 3 návrhům na pořízení změny č. 4 územního plánu Klecan, 

uvedeným pod poř. č. 3, 5 a 6 v příloze č. 1 tohoto usnesení; 

b. nevyhovuje se 3 návrhům na pořízení změny č. 4 územního plánu Klecan, 

uvedeným pod poř. č. 1, 2 a 4 přílohy č. 1 tohoto usnesení; 

 

III. BERE NA VĚDOMÍ 

1) informaci o změnách v záměru spol. V Invest realizovat bytovou výstavbu 

v lokalitě mezi sídlištěm a NÚDZ; 

2) závěrečný účet a účetní závěrku DSO Dolní Povltaví za rok 2016; 

3) zprávu o činnosti Městské policie Klecany; 

 

IV. UKLÁDÁ 

1) starostovi města informovat o výsledku jednání zastupitelstva města 

k návrhům na pořízení změny územního plánu Klecan bezodkladně jejich 

navrhovatele; 



 

V. POVĚŘUJE 

1) člena zastupitelstva Martina Horu k tomu, aby spolupracoval s 

pořizovatelem zprávy o uplatňování ÚP Klecan a změny č. 4 ÚP Klecan 

jako „určený zastupitel“ ve smyslu §47 odst. 1 a násl. s použitím §55 odst. 1 

stavebního zákona.  

 

Usnesení zpracovala návrhová a volební komise ve složení: 

pí Tomášová, Mgr. Václavíková, Mgr. Šoltysová 

 

Usnesení bylo schváleno 8 hlasy přítomných zastupitelů. 

 

 

Ověřovatelé:  

 

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

  Ing. Tomáš Černý          Martin Hora  

 

 

 

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

  Bc. Daniel Dvořák          Ivo Kurhajec  

      místostarosta               starosta 

 

 


