
USNESENÍ č. 1/2020 

ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 10. 2. 2020  

za přítomnosti 11 členů zastupitelstva 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

I. Schvaluje 

1) návrhovou komisi ve složení:  Ing. Kristýna Holubová 

 Jiří Medek 

 Miroslav Kříž 

2) ověřovatele zápisu:  Mgr. Lenka Pavelková 

  Mgr. Roman Binder 

3) program zasedání 

4) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

5) hlasování o všech žádostech o dotace spolkům v jednom bloku v souladu 

s doporučením finančního výboru  

6) dotace: 

a) dotace Národnímu ústavu duševního zdraví ve výši 35.000,- Kč a podpis 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory 

b) poskytnutí dotace TJ Sokol Klecany ve výši 340.000,- Kč a podpis 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory; dotace bude 

financována z účtu Fondu kultury, sportu a volného času 

c) poskytnutí dotace skautskému středisku Klecany ve výši 70.000,- Kč a podpis 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory; dotace bude 

financována z účtu Fondu kultury, sportu a volného času 

d) poskytnutí dotace spolku Humbuk ve výši 45.000,-  Kč a podpis veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory; dotace bude financována 

z účtu Fondu kultury, sportu a volného času 

e) poskytnutí dotace oddílu Judo Bivoj ve výši 26.000,- Kč a podpis 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory; dotace bude 

financována z účtu Fondu kultury, sportu a volného času 

f) poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Zdiby - Klecany ve výši                    

30.000,-  Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční 

podpory 



g) poskytnutí dotace organizaci Česká společnost přátel zvířat útulek Psí domov 

Řepnice ve výši 10.000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

veřejné finanční podpory 

h) poskytnutí dotace Klubu biatlonu Klecany ve výši 50.000,-  Kč a podpis 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory; dotace bude 

financována z účtu Fondu kultury, sportu a volného času 

i) poskytnutí dotace SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Klecany ve výši 

70.000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční 

podpory 

j) poskytnutí dotace spolku Klecanská nota ve výši 18.000,-  Kč a podpis 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory 

k) poskytnutí dotace Českému svazu chovatelů, z. s., Základní organizace 

Klecany ve výši 2.000,-  Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

veřejné finanční podpory 

l) poskytnutí dotace Českému kynologickému svazu ZKO Klecany - Kasárna – 

1008  ve výši 15.000,-  Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

veřejné finanční podpory 

m) poskytnutí dotace spolku AktivKid z. s. ve výši 55.000,- Kč a podpis 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory; dotace bude 

financována z účtu Fondu kultury, sportu a volného času 

n) poskytnutí dotace spolku Lukostřelba Klecany z. s. ve výši 10.000,- Kč  

a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory 

o) poskytnutí dotace Českému svazu včelařů z. s. ve výši 10.000,- Kč a podpis 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory 

p) na základě schváleného rozpočtu na rok 2020 poskytnutí dotace Charitě 

Neratovice ve výši 550.000,- Kč za účelem podpory sociálních služeb klientů 

v Klecanech a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční 

podpory uzavřené mezi poskytovatelem městem Klecany a příjemcem 

Charitou Neratovice, U Závor 1458, 277 11 Neratovice 

 

7) směnnou smlouvu mezi městem Klecany a Jiřím Kvapilem, bytem Lipová 181, 

250 67 Klecany, na směnu části pozemku p. č. 668/4 v k. ú. Klecany, 

označeného jako díl „b“ o výměře 6 m2 za část pozemku p. č. 457/16 v k. ú. 

Klecany, označeného jako díl „a“ o výměře 6 m2, vzniklých dle geometrického 

plánu č. 1580-57/2017, zpracovaného Ing. Monikou Němečkovou, Horňátecká 

788/12, 182 00 Praha 8, za sjednanou cenu ve výši 3.900,- Kč za směňovanou 

nemovitost a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

 

8) kupní smlouvu mezi městem Klecany a manželi Ing. Petrem Šimůnkem, trvale 

bytem Milady Horákové 305/131, 160 00 Praha 6  a Ingrid Šimůnkovou, trvale 



bytem Konečná 44, 250 67 Klecany, na prodej pozemku v k. ú. Klecany 

označeného jako p. č. 626/72 o výměře 2 m2 vzniklého dle geometrického plánu 

č. 1280-38/2012, zpracovaného Antonínem Rolincem, Thákurova 532/6,  

160 00 Praha 6, za sjednanou cenu ve výši 2.000,- Kč a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy 

 

9) kupní smlouvu mezi městem Klecany a manželi Vojtěchem Pospíšilem  

a Ivankou Pospíšilovou, trvale bytem U školky 110, 250 67 Klecany, na koupi 

pozemku v k. ú. Klecany označeného jako p. č. 694/4 o výměře 12 m2, vzniklého 

dle geometrického plánu č. 1940-112/2019, zpracovaného Petrem Sirůčkem, 

Lucemburská 5, 130 00 Praha 3, za sjednanou cenu ve výši 12.000,-  Kč  

a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy 

 

10) kupní smlouvu mezi městem Klecany a Evou Buschovou, trvale bytem Do 

Klecánek 89, Klecánky, 250 67 Klecany, na koupi pozemku v k. ú. Klecany 

označeného jako p. č. 314/37, k. ú. Klecany, o výměře 32 m2 za sjednanou cenu 

ve výši 32.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy 

 

11) v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. měsíční odměnu neuvolněných 

členů zastupitelstva a členů výborů od 1. 3. 2020 v následující výši: 

• člen zastupitelstva: 1.989,- Kč 

• člen výboru zastupitelstva, který je zároveň zastupitelem: 3.314,- Kč 

• člen výboru zastupitelstva, který není zastupitelem: 1.325,- Kč 

• předseda výboru zastupitelstva: 3.978,- Kč 

• člen rady města: 7.954,- Kč 

• neuvolněný místostarosta: 23.863,- Kč 

 

12) v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

stanovení odměny jako souhrnu odměn 

 

13) rozpočtové opaření č. 1/2020 v navrženém znění  

 

14) zmařenou investici ve výši 3.630,- Kč - akce „mateřská škola v Dolních 

kasárnách“ v č. p. 960, která byla dosud evidována na účtu 042 0012 2016 47. 

 

 

 



II. Bere na vědomí 

1) zprávu o činnosti Městské policie Klecany v roce 2019 

 

2)  podkladové materiály a usnesení RM k realizaci akce „Revitalizace a zvýšení 

kapacity ZŠ Klecany  - etapa 0.“ jako podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce. 

 

3) informaci o rozpočtovém opatření č. 6/2019 přijatém Radou města Klecany 

dne 31. 12. 2019 

 

4) rezignaci členky finančního výboru Ing. Jitky Holoubkové; doplnění člena 

finančního výboru bude řešeno na dalším jednání Zastupitelstva města 

Klecany 

 

5) zápis z jednání finančního výboru 5. 2. 2020 

 

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:   

 Ing. Kristýna Holubová, Jiří Medek, Miroslav Kříž 

 

Usnesení bylo schváleno 11 hlasy přítomných zastupitelů. 

 

Ověřovatelé: 

 

 

………………………  ………………………. 

 Mgr. Lenka Pavelková Mgr. Roman Binder 

 

 

………………………. ………………………. 

 Ivo Kurhajec  Bc. Daniel Dvořák 

 místostarosta starosta 


