
USNESENÍ č. 1/2022 

ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, konaného dne 3. 3. 2022 od 18:15 hod, 
v budově kulturního centra Rychta, za přítomnosti 13 členů zastupitelstva 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

I. Schvaluje 

1) návrhovou komisi ve složení:  
 Jiří Bendl 
 Kristýna Holubová 
 Lukáš Tintěra 

2) ověřovatele zápisu:   
 Jan Čepelka 
 Martin Hora 
3) program zasedání 

4) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

5) pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny – částku 367.100,- Kč na humanitární 
pomoc poskytovanou na území České republiky zahraničním uprchlíkům. Peníze 
budou poslány na zvláštní bankovní účet č. 123-5438060297/0100, založený u 
Komerční banka, a.s., Václavské náměstní 796/42, 114 07 Praha 1, který je zřízen 
Městem Klecany za účelem konání veřejné sbírky Na pomoc válečným 
uprchlíkům z Ukrajiny. 

6) směnnou smlouvu na směnu části pozemku parc. č.307/1 v k. ú. Klecany, označené 
geometrickým plánem č.2083-504/2021 jako díl „a“, o výměře 69 m2 v majetku 
města Klecany za část pozemku v k. ú. Klecany parc. č. 288/2, označené 
geometrickým plánem č.2083-504/2021 jako parc.č.288/3,o výměře 69m2 
v majetku manželů Karla a Milady Vokáčových, bytem Povltavská 47, 250 67 
Klecany. Kupní cena směnovaných pozemků byla dohodou smluvních stran a na 
základě znaleckého posudku č.7/3754/2022 vypracovaného Ing. Janem Fujáčkem, 
stanovena ve výši 71 600,- Kč. 



7) směnnou smlouvu na směnu části pozemku v k. ú. Přemyšlení parc. č. 62/10, 
označené geometrickým plánem č. 1356-506/2021 jako pozemek parc. č. 62/347 o 
výměře 1606 m2 v majetku města Klecany za pozemky parc. č. 343/10 o výměře 
1468 m2 a parc. č. 377/16 o výměře 138 m2 v majetku společnosti Domanský 
s.r.o., se sídlem Českobrodská 566, 198 00 Praha 9 – Kyje. Kupní cena 
směňovaných pozemků byla dohodou smluvních stran a na základě znaleckého 
posudku č.4312-82/2021 vypracovaného Ing. Miroslavem Kotaškou, stanovena ve 
výši 115 000,- Kč. 

8) záměr prodeje části pozemku parc. č. 236/1 v k. ú. Klecany o výměře cca 830 m2 
za cenu dle znaleckého posudku č. 6961–186-21, vypracovaného znalcem Ing. 
Milanem Kroupou, Stupno 227, 338 24 Břasy, který bude bezprostředně 
navazovat na pozemek 236/115 v k. ú. Klecany za celkovou částku 406.700,- Kč. 

9) smlouvu o poskytování návratné finanční výpomoci uzavřené podle ustanovení § 
10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami Městem klecany, se sídlem U 
školky 74, 250 67 Klecany, IČ: 00240290, zastoupené Bc. Danielem Dvořákem, 
starostou města a panem Davidem Šerhantem , bytem Do Klecánek 52, 250 67 
Klecany, narozeným 23.6. 1982 v celkové výši 140 772,50 Kč. 

10)rozpočtové opatření č. 1/2022 v upraveném znění. 

11)hlasování o všech žádostech o dotace spolkům v jednom bloku v souladu 
s doporučením Finančního výboru: 

o MSK Klecany 1921, z. s. v celkové výši 300 000,- Kč a podpis veřejnoprávní 
smlouvy a dodatku o poskytnutí veřejné finanční podpory; dotace bude 
financována z účtu Fondu kultury, sportu a volného času 

o Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. 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 

o Humbuk ve výši 12 000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné 
finanční podpory; dotace bude financována z účtu Fondu kultury, sportu a volného 
času 

o Myslivecký spolek Zdiby – Klecany ve výši 30 000,- Kč a podpis veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory 



o Česká společnost přátel zvířat útulek psí domov Řepnice ve výši 10 000,- Kč a 
podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory 

o Klub biatlonu Klecany, p. s. ve výši 60 000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí veřejné finanční podpory. Dotace bude financována z účtu Fondu 
kultury, sportu a volného času 

o Klecanská nota, z. s. ve výši 15 000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí veřejné finanční podpory 

o Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Klecany ve výši 3 000,- Kč a 
podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory 

o AktivKid, z. s. ve výši 60 000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
veřejné finanční podpory; dotace bude financována z účtu Fondu kultury, sportu a 
volného času 

o Český svaz včelařů, z. s. ve výši 15 000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí veřejné finanční podpory 

o Klub přátel koní a poníků, z. s. ve výši 25 000,- Kč a podpis veřejnoprávní 
smlouvy  
o poskytnutí veřejné finanční podpory; dotace bude financována z účtu Fondu 
kultury, sportu a volného času 

o Pravý Hradec, z. s. ve výši 164 000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí veřejné finanční podpory; dotace bude financována z účtu Fondu 
kultury, sportu a volného času 

o SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klecany ve výši 45 000,- Kč a podpis 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory 

o Samuraj Praha, z.s. ve výši 26 000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí veřejné finanční podpory 

o Spolek V Honech ve výši 30 000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí veřejné finanční podpory 

o Handicap centrum Srdce, o.p.s. ve výši 5 000,- Kč a podpis veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory 

12)darovací smlouvu uzavřenou podle§ 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi 
smluvními stranami MSK Klecany 1921, z.s., se sídlem: Na Skalkách 368, 25067 
Klecany IČ: 16555899, zastoupenou: Jiřím Kruťou, předsedou spolku (dále jen 
„dárcem“) a Městem klecany se sídlem: U Školky 74, 250 67 Klecany, IČ: 
00240290, zastoupené Bc. Danielem Dvořákem, starostou města (dále jen 
„obdarovaným“). 



Dárce tímto daruje budovu bez čp/ev. č., garáž, na pozemku p. č. st. 699, budovu bez 
ev. č., objekt občanské vybavenosti, na pozemku p. č. st. 458/1 a budovu bez čp/ev. č., 
garáž, na pozemku p.č.st. 781, vše zapsáno na LV 1034, katastrální území katastrální 
území Klecany, okres Praha – východ (dále jen “dar“) obdarovanému, a to do jeho 
výlučného vlastnictví a obdarovaný prohlašuje, že celý dar do svého vlastnictví 
přijímá. 

II. Volí 

1) v souladu s § 64 odst. zákona 6/ 2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 
správě soudů v platném znění Ing. Jitku Homoláčovou, nar. 17.5. 1965, bytem 
V Zátiší 25 Klecánky, 250 67 Klecany, do funkce přísedící Okresního soudu Praha-
východ 

III. Bere na vědomí 

Informace o:  
- úpravě kuchyňského sporáku v ZŠ 
- ukončení procesu kolaudace čističky, která je vybudována pro 9 000 obyvatel 
- nákupu kontejnerového auta 
- změně dopravního značení v ulici Do Kaštan a přechody u kostela  

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: 
Jiří Bendl, Kristýna Holubová, Lukáš Tintěra   

Usnesení bylo schváleno 13 hlasy přítomných zastupitelů. 

Ověřovatelé: 

 ……………………. ……………………. 
 Jan Čepelka Martin Hora 
  



 ……………………. ……………………. 
 Ivo Kurhajec Bc. Daniel Dvořák 
 místostarosta starosta 


