
USNESENÍ 

č. 8/2017 

ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, které se konalo dne  7. 12. 2017 za přítomnosti 13 

členů zastupitelstva 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

I. SCHVALUJE    

1) návrhovou komisi ve složení: p. Hora, p. Šebek, p. Medek 

2) ověřovatele zápisu: pí Brožová, Mgr. Václavíková 

3) program zasedání 

4) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

5) prodej pozemku parc. č. 700/3 o výměře 32 m
2
 , který vznikl rozdělením pozemku parc. 

č. 700/1, vše v k.ú. Klecany, geometrickým plánem č. 1564-82/2016 panu Bc. Petru 

Kvítkovi, nar. 23. 5. 1971, bytem Do Klecánek 25, 250 67 Klecany za cenu 59,10 za m
2
, 

tj. celkem za 1.891,- Kč 

6) prodej pozemku parc. č. 626/85 o výměře 193 m
2
 , který vznikl dle geometrického plánu 

pro rozdělení pozemku č. 1545-111/2016 oddělením části pozemku p. č. 626/17 a p. č. 

626/38, to vše v k.ú. Klecany, panu Karlu Fiantkovi, bytem Slepá 99, 250 67 Klecany za 

cenu 560,- Kč za m
2
, tj. celkem za 108.080,- Kč 

7) přijetí dotace Ve výši 765.700,- Kč od poskytovatele dotace Ministerstva vnitra ČR na 

akci č. 014D242007005 „Klecany – Garáž pro hasičský vůz“ a poskytnutí podílu 

způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města Klecany, až do výše 2.692.097,59 Kč  bez 

DPH na akci č. 014D242007005 „Klecany – Garáž pro hasičský vůz“ 

8) vyřazení pohledávek z rozvahové evidence dle přílohy „Návrh na vyřazení pohledávek 

z důvodu nedobytnosti - faktury“ v celkové výši 169.977,- Kč 

9) vyřazení pohledávek z rozvahové evidence ve výši 173.336,00 Kč dle přílohy 

,,Pohledávky k 31. 10. 2017 – nájemné“ 

10) zánik pohledávek z důvodu nevymahatelnosti dle přílohy „Návrh na zánik pohledávek 

z důvodu nevymahatelnosti“ v celkové výši 102.989,- Kč 

11) rozpočtové opaření č. 7 v navrženém znění   

12) nákup pozemků parc.č. 212, lesní pozemek o výměře 3.207 m
2
, parc. č. 214/2, lesní 

pozemek o výměře 2.296 m
2
 a parc. č. 215, lesní pozemek o výměře 40 m

2
  v k.ú. 

Klecany od manželů Kuchtových za celkovou cenu 222.000,- Kč a podpis kupní smlouvy 

13) navržený vyrovnaný rozpočet města Klecany v paragrafovém členění na rok 2018 ve výši 

78.121.100,- Kč s úpravou, který je přílohou tohoto usnesení 

 



II. VOLÍ  

1) paní Mgr. Jarmilu Holušovou, nar. 16. 3. 1955, trvale bytem Nám. Třebízského 657, 250 

67 Klecany a Ing. Jitku Homoláčovou, nar. 17. 5. 1965, trvale bytem V Zátiší 25, 

Klecánky, 250 67 Klecany přísedícími Okresního soudu Praha – východ na volební 

období 2018 – 2022 

 

III. REVOKUJE 

1) usnesení ZM č. 4/2017 ze dne 15. 6. 2017 bod 8)  

  

IV. POVĚŘUJE 

1) Radu města Klecany provést k 31. 12. 2017 rozpočtové opatření vztahující se k povinné 

úpravě rozpočtu (na straně příjmové a výdajové) ve vztahu k jiným rozpočtům. O tomto 

rozpočtovém opatření bude Rada města Klecany informovat Zastupitelstvo města 

Klecany na nejbližším zasedání v následujícím roce 

 

Usnesení zpracovala návrhová a volební komise ve složení:   

p. Hora, p. Šebek, p. Medek 

 

Usnesení bylo schváleno 12 hlasy přítomných zastupitelů. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

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

Jarmila Brožová              Mgr. Alena Václavíková 

 

 

………………………………   ………………………………….   

        Bc.  Daniel Dvořák         Ivo Kurhajec 

místostarosta             starosta 


