
UsNESENÍ

č. 5l20l7

Ze Zasedání Zastupitelstva MěSta Klecany' které Se konalo tlne l0. 8 ' 20it7 za
přítomnosti 1 l členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání:

I. SCHVALUJE

1) návrhovou komisi ve sloŽení: Ing. Holubová, Mgr. Stanislavová, pí Brožová

2) ověřovatele zápisu: Mgr. Kotrba, Ing' Bendl

3) program zasedání

4) průběh disl-use ke kaŽdému bodrr zvlášť

5) poskýnutí dotace spolku Pravý Hradec ve výši 30.000,_ Kč, jež bude
účtována z {3429 (ostatlí zájmová činnost) na účast skupiny Lakomé Barky
na mezinárodním Íěstivalu ve Finsku a podpis veřejnoprávní smlouvy o
poskýlrutí Veřejné finanční podpory, uzavřené mezi poskyovatelem městem
Klecany a příjemcem spolkem Pravý Hradec

6) prodej pozemku pat. č' 23611)'9, odděleného z pozemku par. č. 236/3l druh
pozemku ostatní plocha, neploclná půda vk'ú' Klecany o r"ýměře 201 m2
podle geometrického plánu č. I515-48l20l1 p' Ing' Jánu Sedliačikovi, Na
Vršku 602' 250 67 Klecany Za cenu 370,- Kč/metr2 t]
'74 '3'70,^ Kč + 4.598,- Kč za r'1pracování znaleckého posudku č' 145/3085/16

d. celkem 78'968'- Kč' ZáměI prodat část pozemku byl vyvěšen na úředrrí
desce městského úřadrr od 20. 3.2017 do 5.4.z0l7

7)Ro ě. 41 20).7 v předloženém znění

8) dohodu o vypořádání
povolení s VKM a.s. a

VKM a.s.

9) dohodu o vypořádání
k distribuční síti CEZ
VKM a.s.

ýkající se projektové doL-umentace k staveblímu
úbradu částky 2.042.390'- Kč bez DPH ve prospěch

ýkající se nákladů spojených s připojením ČoV
a úhradu částky 344.112'- Kč bez DPH ve prospěch



10) v Zájnu Zachování a rozvoje CoV resp' dalšího rozvoje města Klecany
V souvislosti s nutností rekonstnlovat a intenzifikovat ČoV dohodrr o budoucí
smlouvě kupní r'ra nemovitý majetek VKM a.s. v areáIu ČoV Klecany v cerre

1.986.738,7,1 Kč bez DPH ve prospěch VKM a.s.

l1) přljetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Progranu 2017
pro poskýovárií dotací Z lozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolrrých lrasičů a sloŽek IZS čj. 082173/2017/KUSK ze
dne 13' 7. 2017 na akci ',Pořizení dopravního automobilu v provedení
základnírn pro sbor dobrovolných hasičů Klecany" ve ýši 300.000,- Kč v
rámci programu Dotace pro JSDH na rok 2017 - tematické zadání: DoP -

Krajská podpora nákupu nového dopravního automobilu

12) přijetí dotace plostřednictvím veře.jnoprávní smlouvy z Prograrnu 2017
pro posk1tování dotací z rozpočtu Středočeského kaje ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS čj' 082173/20l7/KUSK ze
dne 13' 7. 2017 na akci,,Garáž pro hasičský r'ůz, k.ú. Klecany 9l/14" ve výši
510.000,- Kč v rámci progmmu Dotace pro JSDH na rok 2017 - tematické
zadríní: ZBR - Kra.1ská podpora výstavby poŽámích zbrojnic

13) přljetí dotace od Ministerstva plo místní rozvoj vrámci Integrovaného
operačního ploglamu , specifický cíl: zýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi' na akci ,,Sociální býy č.p. 971 ve městě
Klecany", ]dentifi kační číslo ElS: CZ'06.2.5610.0.l0.0/l 6_032/0003 1 23'
podporu v celkové maximální \'"ýši 6.738.979'50 Kč' Vlastní zdroje z rozpočtu
města Klecany .1sou ve výši 748.775,50 Kč z celkoých způsobilých výda;ů
7 '481.155 Kč. Nezpůsobilé qidaje jsou ve ýši 3.4l0'483,- Kč' tedy celkem
vlastní zdroje z rozpočtu města Klecanyjsou ve výši.1.159.258,50 Kč

14) podárrí žádosti o dotaci na projekt ,'Sportovní areál Sportklub Klecany" do
Programu MŠMT - 133 530 Podpora materiálně techrrické zríkladny sportu a
spolufinancování projektu ,,Spoftovní areál Sportklub Klecany" v mjnimální
výši 40 % celkových způsobilých výdajů, případně i zajištění vlastních
ťrnančních prostředků na ťtnancování nezpůsobilých výdajů projektu

15) uzavŤení dohody o zrrršení předkupního práva s Drahomírem
Brzobohatým a Hanou Brzobohatou, oba b1tem Vinohradská l78'1/134, Praha
3 Vinohrady k pozemku parc' č. 205/18 v k' ú' Klecarry

16) úplnost přehledu přijatých usnesení



. REVOKUJE

1) usnesení č'412011 ze dne 15. 6.2017, l' schvaluje, bod č.

2) usnesení č' 312017 ze ďne 1 t. 5. 2017, ]. schvaluje' bod č.

Usnesení zpracovala návrhová a volební komise ve sloŽení:

Ing. Holubová, Mgr. Stanislavová, pí BroŽová.

Usnesení bylo schváleno 1 l hlasy přítomných zastupitelů.

ověřovatelé:
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