
USNESENÍ  

č. 7/2017 

ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, které se konalo dne  26. 10. 2017 za 

přítomnosti 13 členů zastupitelstva 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

I. SCHVALUJE    

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

2) ověřovatele zápisu: Ing. Holubová, Ing. Bendl  

3) program zasedání 

4) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

5) zařazení návrhu č. 7 na pořízení změny č. 4 územního plánu Klecan, uvedeného 

v příloze č. 1 tohoto usnesení, do Pokynů pro zpracování návrhu změny č. 4 

územního plánu Klecan, které budou součástí Zprávy o uplatňování územního plánu 

Klecan a prověření možnosti jejich řešení 

6) realizaci  akce  „Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě 

Klecany“ dle dokumentace pro provedení stavby zpracované v 08/2017 a 

položkového rozpočtu, vše zpracované  společností ASLB spol. s r.o., se sídlem 

Dětská 2571/178, 100 00 Praha 10, IČ: 24122025 

7) směnu pozemku č. parc. 806 k.ú Klecany, který je ve vlastnictví města Klecany za 

pozemek č. parc. st. 629, k.ú. Klecany, který je ve vlastnictví paní Smělé, bytem 

Biskupcova 1713/25, 130 00 Praha 3 – Žižkov, včetně doplatku rozdílu cen 

pozemků ve výši 5 400,- Kč a znění a podpis směnné smlouvy na směnu pozemku 

č. parc. 806 k.ú Klecany, který je ve vlastnictví města Klecany za pozemek č. parc. 

st. 629, k.ú. Klecany, který je ve vlastnictví paní Smělé, bytem Biskupcova 

1713/25, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

8) RO č. 6/ 2017 v předloženém znění 

9) úplnost přehledu přijatých usnesení 

 

II. ROZHODLO 

1) o návrhu č. 7 na pořízení změny územního plánu Klecany. Částečně se vyhovuje 

návrhu č. 7 na pořízení změny č. 4 územního plánu Klecan, uvedeném v příloze č. 1 

tohoto usnesení, na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s § 46 

odst. 3 stavebního zákona 

 



III. UKLÁDÁ 

1) Radě města zahájit jednání s agenturou FDB na téma rozvoje finančně dostupného 

bydlení 

2) starostovi města informovat o výsledku jednání zastupitelstva města k návrhu č. 7 

na pořízení změny územního plánu Klecan bezodkladně jeho navrhovatele 

3) zastupitelce pí Tomášové předložit specifikaci druhů hřišť pro mládež a navrhnout 

jejich umístění v obci na nejbližším zasedání ZMě 

 

IV. BERE NA VĚDOMÍ  

1) informaci zastupitelky pí Tomášové o klikacím rozpočtu a příslib radního Mgr. 

Kotrby, že porovná nabídky firem Gordic a Internet Stream a bude informovat na 

příštím zasedání ZMě 

 

Usnesení zpracovala návrhová a volební komise ve složení:   

pí Brožová, Mgr. Václavíková, Mgr. Stanislavová 

 

Usnesení bylo schváleno 12 hlasy přítomných zastupitelů. 

 

Ověřovatelé: 

 

 

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

   Ing. Kristýna Holubová                   Ing. Jiří Bendl 

 

 

………………………………   ………………………………….   

        Bc.  Daniel Dvořák         Ivo Kurhajec 

místostarosta             starosta 

 

 


