
Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného 

dne  1. 11. 2012 v zasedací místnosti MěÚ Klecany 
 

 

Zasedání zahájeno v 18:20 hod 

Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání, které bylo řádně svoláno           

v souladu s ustanovením § 92 a § 93 zákona 128/ 2000 Sb. (zákona o obcích). 

Informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce městského 

úřadu Klecany dne 24. října 2012, společně s programem jednání.  

Podle prezenční listiny bylo přítomno 12 členů Zastupitelstva města, 2 členové 

Zastupitelstva města omluveni - Ing. Jan Pinc, Martin Hora, neomluven                        

Ing. Miroslav Filinger. Toto zasedání bylo usnášeníschopné.  

Přítomni 2 občané  

Hlasování v pořadí: PRO NÁVRH, PROTI NÁVRHU, ZDRŽEL SE.  

Zapisovatelka: Jana Langová 

Starosta dal hlasovat o návrhu zvolení tří členů návrhové komise ve složení:                                                                                                                                                      

Ing. Antonín Kučera, Daniel Dvořák, Ing. Jiří Bendl 

Hlasování: 12 - 0 – 0 schváleno 

 

Hlasovalo se o návrhu zvolení na dva ověřovatele zápisu:  

Jiří Medek, Ing. Jiří Valtera            

Hlasování: 12 - 0 – 0 schváleno 

 

1) program ZMě  

V souladu s ustanovením čl. 6. a 7. Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva města 

Klecany předložil starosta ke schválení program zasedání v následující podobě: 

 
1. Schválení programu ZMě 

2. Plnění usnesení minulého jednání ZMě               

3. Rozpočtové opatření č. 4 



4. Rekonstrukce MŠ Klecany - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace   

5. Úprava čl. II zřizovací listiny ZŠ a MŠ 

6. Informace – revitalizace náměstí 

7. Diskuze                        

8. Schválení přehledu přijatých usnesení 

9. Závěr 

                                                 

Starosta se zeptal, zda má někdo z přítomných členů zastupitelstva námitky proti 

navrhovanému programu  a nebo návrhy na jeho změnu. Nikdo se nepřihlásil, dal tedy 

hlasovat o schválení programu zasedání. 

 

Hlasováni: 12 – 0 – 0 schváleno 

                                    

Starosta sdělil, že zápis z minulého zasedání byl ověřen, byl pořízen do 10 dnů a je 

uložen na MěÚ k nahlédnutí, zároveň byl umístěn na internetové stránky města, 

nebyly proti němu podány žádné námitky. Tento zápis je na předsednickém stolku 

k nahlédnutí. 

 

2) Plnění usnesení minulého jednání ZMě 

 

V bodě III. bylo uloženo starostovi:  

 
 1. zabezpečit zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Klecan v souladu se 

schváleným zadáním; 

 2. předat dokumentaci „Zadání změny č. 1 územního plánu Klecan – Doklady 

o pořizování a schválení“ po jednom vyhotovení městu Klecany, výkonnému 

pořizovateli a projektantovi návrhu změny č. 1 ÚP Klecan; 

 3. podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu 

za etapu „ZADÁNÍ“ do evidence územně plánovací činnosti. 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že uložené body byly splněny dne 1. 10. 2012 

 

Dále starosta informoval, že byla podepsána smlouva s občanským sdružením Pravý 

Hradec – využívání objektu Rychta, je dokončena obnova herních prvků v MŠ, je 

uskutečněn odkup pozemků, směna pozemků je připravena. 

 

    3) Rozpočtové opatření č. 4    

 

Starosta předal slovo předsedkyni finančního výboru Ing. Kristýně Holubové, která 

řekla, že dané rozpočtové opatření řeší narovnání položek v rámci rozpočtu 

schváleného pro rok 2012, finanční výbor jej projednal dne 24. 10. 2012, souhlasí 



s ním a předložil ho ke schválení zastupitelstvu města. 

Ing. Holubová se zeptala, zda má někdo nějaký dotaz, chce něco doplnit. Nikdo se 

nepřihlásil, dala hlasovat o schválení RO č. 4 - v předloženém znění. 

 
Hlasováni: 12 – 0 – 0 schváleno 

 

 

4) Rekonstrukce MŠ Klecany - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace       

 

Slovo měla stále Ing. Holubová, která informovala o tom, že projekt, na který je 

schválena dotace z ROP Stř. Čechy, řeší celkové rekonstrukce původně hospodářského 

pavilonu (Beruška)  a jeho dostavbu tak, že vzniknou 2 nová oddělení – každé pro 25 

dětí a dále vznikne prostor sálu pro společné akce více oddělení MŠ včetně zázemí. 

Realizací projektu dojde k navýšení kapacity MŠ o 33 dětí. Předpokládá se, že projekt 

bude realizován do 7/2014. 

Starosta informoval, že Novákovi měli v areálu ZŠ a MŠ Klecany nájemní smlouvu na 

dobu neurčitou, přestěhovali se do nájemního bytu v DK také na dobu neurčitou. Ve 

školce se uvolnil prostor celého bytu. Na pracovním jednání dne 12. 11. 2012 od             

17 hodin budou zastupitelé a radní seznámeni s návrhem úpravy uvolněných prostor 

v MŠ, bude podána žádost o změnu na ROP Střední Čechy, aby tento prostor mohl být 

začleněn do již získané dotace na MŠ. 

Ing. Holubová uvedla, že Zastupitelstvu města Klecany v návaznosti na schválení 

poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy byl 

předložen návrh na uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední 

Čechy o poskytnutí dotace ve výši 17 756 678,40 Kč a vyčlenění peněžní částky ve 

výši 4 439 169,60 Kč, odpovídající spolufinancování projektu a vyčlenění peněžní 

částky ve výši 73 363,00 Kč na nezpůsobilé výdaje projektu „Rekonstrukce MŠ 

Klecany“, reg. č.:  CZ.1.15/3.3.00/67.01467. 

 
Ing. Holubová se zeptala, zda má někdo nějaký dotaz, chce něco doplnit. Přihlásil se  

p. Bendl, který chtěl objasnit, co jsou nezpůsobilé výdaje. Odpověděla mu                

Ing. Holubová, že se jedná např. o stolky v aule. Dále se s dotazem ani připomínkou 

nikdo nepřihlásil, proto přistoupila k hlasování o usnesení tohoto znění: 

 

V návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu 

soudržnosti Střední Čechy uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti 

Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 17 756 678,40 Kč a dále vyčlenění peněžní 

částky ve výši 4 439 169,60 Kč, odpovídající spolufinancování projektu a vyčlenění 



peněžní částky ve výši 73 363,-- Kč na nezpůsobilé výdaje projektu „Rekonstrukce 

MŠ Klecany“, reg. č.:  CZ.1.15/3.3.00/67.01467. 

 

 

Hlasováni: 12 – 0 – 0 schváleno 

 

 

5)  Úprava  čl. II. zřizovací listiny ZŠ a MŠ  

 

Slova se ujal starosta, který informoval, že ředitel školy se na město obrátil se žádostí 

o změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ. 

Změna se týká čl. II., ve kterém se k organizačním složkám připíše zařízení školního          

a závodního stravování – školní výdejna v MŠ. Protože výdejna v současné ZL není        

(i když v reálu funguje), není zanesena ani v rejstříku škol a školských zařízení a škola 

tak na její provoz nedostává v dotaci ze státního rozpočtu žádné finanční prostředky. 

Po úpravě ZL bude moci zřizovatel zažádat o změnu v zápisu do rejstříku škol                    

a školských zařízení a po realizaci této změny bude moci škola finanční dotaci 

dostávat. 

Nové znění článku II. :  

II. 

Název, sídlo, složení a právní forma 

 

Název:  Základní škola a Mateřská škola Klecany, okres Praha - východ 

 

Sídlo:  Klecany č.p. 375,   PSČ 250 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

IČO:   75033852 

 
Základní škola a Mateřská škola Klecany takto zřízená jako jedna školská právnická 

osoba, je organizačně členěna na tyto složky: 

 

1 základní školu 

2 mateřskou školu (se sídlem Klecany čp. 422)   

3 zařízení školního a závodního stravování – školní jídelnu  

4 zařízení školního a závodního stravování – školní výdejnu v MŠ 

5 školní družinu. 

 



Základní škola a Mateřská škola Klecany, okres Praha – východ je právnickou osobou 

v právní formě příspěvkové organizace. 

 

Starosta se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz, chce něco doplnit. Nikdo se nepřihlásil, 

proto dal hlasovat o schválení níže uvedeného znění čl. II: 

 

II. 

Název, sídlo, složení a právní forma 

 

Název:  Základní škola a Mateřská škola Klecany, okres Praha - východ 

 

Sídlo:  Klecany č.p. 375,   PSČ 250 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

IČO:   75033852 

 
Základní škola a Mateřská škola Klecany takto zřízená jako jedna školská právnická 

osoba, je organizačně členěna na tyto složky: 

 

1. základní školu 

2. mateřskou školu (se sídlem Klecany čp. 422)   

3. zařízení školního a závodního stravování – školní jídelnu  

4. zařízení školního a závodního stravování – školní výdejnu v MŠ 

5. školní družinu. 

 

Základní škola a Mateřská škola Klecany, okres Praha – východ je právnickou osobou 

v právní formě příspěvkové organizace. 

 

 

Hlasováni: 12 – 0 – 0 schváleno 

 
 

6) Informace 

 

 revitalizace náměstí – stavba započata 21. 5. 2012, měla být 

ukončena 17. 10. 2012, ale vzhledem k rozsahu víceprací termín prodloužen 

do 30. 10. 2012 (vícepráce – výměna nevyhovujících stožárů VO, dodatečné 

úpravy vodoteče, změny chodníčků tak, aby nebylo nutné do stavby 

zasahovat v následujících 5 letech, v době udržitelnosti projektu), nedodělky 

odevzdané do 15. 11. 2012. Na tuto etapu navazuje II. etapa, kterou nebylo 

možné zahrnout do dotace, jedná se např. o opravu povrchu komunikace Do 



Klecánek, Do Kaštan, parkovací stání na nám. u č.p. 424. Výběrové řízení          

i na tuto etapu vyhrála spol. Sládek group, proto může navázat na stavbu              

a pokud nebudou nepříznivé klimatické podmínky, mohla by být II. etapa 

ukončena v letošním roce.  

 v příštím roce budou realizovány další dotace  

 Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz 

 Rekonstrukce MŠ 

 Dotace z OPŽP na projekt zateplení a výměna výplní otvorů v ZŠ 

v Klecanech. Celkové náklady jsou ve výši 15.761.561,- Kč, náklady města 

činí 7.003.564,- Kč (což je 10% spoluúčast města a náklady na uspořené 

energie prvních 5 let provozu); část bude realizována v roce 2013 a část 

v roce 2014. 

 

Slova se ujal starosta, řekl, že tento projekt z OPŽP bude rozdělen do 2 částí              

i z finančních důvodů. Komerční banka je v případě potřeby připravena městu 

poskytnout půjčku.  

Ing. Holubová nabídla k nahlédnutí výše zmíněné projekty, na které město získalo 

dotace, a budou realizovány v příštím roce. 

Pan Valtera se pozastavil nad počítáním částek dotací na desetihaléře.  Starosta 

odpověděl, že se dokonce spoluúčast města na dotaci počítá na 8 – 10 desetinných 

míst, je to jedna z podmínek poskytovatele.  

P. Lemon upozornil, že je vyseta tráva, která se neuchytí. Starosta odpověděl, že ji na 

jaře na místech, kde nebude, Sládek group doplní. 

Slavnostní otevření náměstí bude 1. 12. 2012 od 15:30 hod, na které budou pozváni 

zástupci poskytovatele dotace, partneři akce a občané. 

P. Bendl se zeptal, jak bude řešena silnice před MěÚ. Starosta odpověděl, že v rámci 

druhé etapy bude silnice srovnána tak, aby se po ní bez problémů mohlo jezdit. 

Upozornil, že je důležité, aby před úřadem bylo parkovací stání pro invalidy 

využíváno invalidy, na dodržování bude dohlížet policie.  

Ing. Holubová uvedla, že kolaudace revitalizace nám. musí proběhnout jak na našem 

st. úřadě, tak na vodoprávním úřadě. Kolaudace z Brandýsa se zdrží ze zdravotních 

důvodů pracovnice vodoprávního úřadu. 

Pí Tomášová se ptala na napojení cesty u rybníka. Starosta odpověděl, že bude 

řešeno ve druhé etapě v příštím roce, cesta bude asfaltová a bude končit u bývalé 

kovárny. Zatím se tam provizorně nasype štěrk, aby tam nebylo bláto a dalo se tudy 

chodit. 

Ing. Holubová řekla, že u rybníčku budou instalovány tabulky se zákazem vstupu. 

Starosta řekl, že až bude fungovat biochemie v rybníčku, máme přislíbeny červené 

karasy.  

 

 



7) Diskuze 

 
Diskusi zahájil starosta, který pozval zastupitele a radní na pracovní jednání dne             

12. 11. 2012, kterého se zúčastní i p. Ježek. Zhodnotí zde svou dosavadní práci, bude 

informovat o situaci v kasárnách, o pasportizaci budov. Starosta upozornil, že není 

možné zkolaudovat ani jednu budovu, dokud nebude vyřešena požární nádrž v DK. 

Návrh je vyjmout nádrž ve sběrném dvoře a udělat požární nádrž zde. Bude se zde 

jednat o pozemku 357/1 (na Vinici). 

P. Valtera se zeptal, zda nelze využít nádrž v areálu Aholdu, která je hned za plotem 

DK. Starosta přislíbil tuto možnost ověřit. 

Na pracovním jednání je dále na programu strategický plán, parkování před školou, 

zpráva z náměstí. Max. doba jednání 2-2,5 hod. – vyjasnění situace.   

Starosta připomněl, že se mají podávat žádosti o příspěvek na rok 2013 tak, aby byly 

zapracovány do návrhu rozpočtu města na rok 2013, který se bude projednávat na 

zasedání zastupitelstva města dne 13. 12. 2012 

Starosta požádal členy kontrolního výboru o zápisy z provedených kontrol. 

Starosta informoval o provedené kontrole z Inspektorátu práce na udání – zápis 

z kontroly bez závad. Pracovní doba pevná, nikoli pružná. 

Starosta se zeptal, zda má ještě někdo příspěvek do diskuse. Nikdo se nepřihlásil. 

 

 

8) Schválení přehledu přijatých usnesení 
 

Starosta požádal návrhovou komisi o přednesení přehledu usnesení přijatých ZMě 

na dnešním zasedání ZMě 

Usnesení přečetl za návrhovou komisi Daniel Dvořák. 

Starosta se zeptal, zda má někdo připomínky, nikdo se nepřihlásil, proto přistoupil ke 

schválení přijatých usnesení: 

 

Zastupitelstvo schvaluje úplnost přehledu přijatých usnesení 

 

Hlasování 12 – 0 – 0 schváleno 

 
 

8) Závěr 

 
Starosta na závěr poděkoval za účast, konstatoval, že pořad zasedání byl vyčerpán       

a nikdo se již nehlásí o slovo a prohlásil zasedání za ukončené. 

Zasedání ukončeno v 19:13 hod 



  

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 ………………………… …………………………… 

 Jiří Medek Ing. Jiří Valtera  

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………… …………………………… 

 Ladislav Němeček Ivo Kurhajec 

 místostarosta starosta 

 

 
Č. j.:  3517/2012 


