
USNESENÍ č. 3/2022 

ze zasedání Zastupitelstva města Klecany,  
které se konalo dne 23. 6. 2022 za přítomnosti 10 členů zastupitelstva 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

I. Schvaluje 

1) Návrhovou komisi ve složení: Martin Hora 

 Ing. Jiří Bendl  

 Lukáš Tintěra 

2) Ověřovatele zápisu:  Ivo Kurhajec 

 Miroslav Kříž 

3) Program zasedání 

4) Průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 

5) Uzavření plánovací smlouvy se spol. FTV Cerhovice s. r. o. 

6) Smlouvu mezi městem Klecany a MSK Klecany 1921, z. s., IČ 16555899, Na Skalkách 
368, 250 67 Klecany, o zřízení práva stavby ve prospěch MSK Klecany 1921, z. s. na 
pozemcích v parc. č. 199/2 a parc. č. st. 1584, vše k. ú. Klecany. Zřízení práva stavby 
opravňuje stavebníka mít na zatížených pozemcích stavby jím vybudované  
a spolufinancované prostřednictvím dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy, id. číslo: 133D531009527 a stavby postavené na základě stavebního 
povolení vydaného Městským úřadem Klecany, Stavebním úřadem dne 16. 11. 2017,  
sp. zn. 482/SÚ/2017 

7) Poskytnutí dotace MSK Klecany ve výši 6 900 000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí veřejné finanční podpory 

8) Uzavření kupní smlouvy mezi městem Klecany a Ing. Markétou Pešičkovou na prodej 
pozemku parc. č. 236/126 v k. ú. Klecany o výměře 930 m2, vzniklého oddělením od 
pozemku parc. č. 236/1 na základě geometrického plánu č. 2121-14/2022 zpracovaného 
Petrem Mickou, Hořín 89,  
276 01 Mělník. Kupní cena pozemku byla stanovena znaleckým posudkem  
č. 6961-186-21, vypracovaným Ing. Milanem Kroupou, Stupno 227,  
338 24 Břasy, ve výši 406 700,- Kč 

9) Aktualizaci Plánu financování a obnovy vodohospodářské infrastruktury v majetku města 
Klecany vypracovanou v květnu 2022 



10) Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Klecany  
č. 3/2009, kterou se určují koeficienty pro stanovení daně z nemovitostí dle zákona  
č. 338/1992 Sb. s koeficientem 4 pro vymezená území 

11) Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu 

12) Obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Klecany  
č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

13) Účetní závěrku města sestavenou k 31. 12. 2021 

14) Rozpočtové opatření č. 3/2022 s úpravou 

15) Závěrečný účet města za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením 
s výhradami a přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 

16) Úplnost přehledu přijatých usnesení 

II. Bere na vědomí 

1) podnět Ing. Pecha týkající se provozu přívozu a stavby lávky přes Vltavu 

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:   

Martin Hora, Ing. Jiří Bendl, Lukáš Tintěra 

Usnesení bylo schváleno 10 hlasy přítomných zastupitelů. 

Ověřovatelé: 

 ……………………… ………………………. 
 Miroslav Kříž Ivo Kurhajec 

 ………………………  
 Mgr. Daniel Dvořák  


