
                                                               Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva města Klecany  konaného dne 2. února 2012 

                            v zasedací místnosti MěÚ Klecany  

 

Zasedání zahájeno v 18.15 hodin. 

 

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

svoláno v souladu s ustanovením § 92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o 

obcích). Informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na úřední 

desce Městského úřadu Klecany dne 18. ledna 2012,  společně s programem 

jednání. 

Dle prezenční listiny bylo přítomno 11 členů Zastupitelstva města, Ing. Jan  

Pinc se dostavil  v 18,28 hod., 2 členové omluveni  Daniel Dvořák , Dagmar  

Valterová, 1 člen neomluven  Matouš Kolář. 

Zasedání je usnášeníschopné. 

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

Zapisovatelka : Hana Smolíková 

 

Starosta dal hlasovat o zvolení tří členů návrhové komise ve sloţení:  Ing. Jiří 

Valtera, Zdena Tomášová, Jan Busch. 

Hlasování:  11 - 0 - 0  Schváleno 

 

Hlasovalo se o návrhu  zvolení  dvou členů  ověřovatele zápisu: Ing. Miroslav  

Filinger a Jiří Medek. 

Hlasování:  11 - 0 - 0  Schváleno 

 

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

města Klecany předloţil starosta města ke schválení program zasedání   

v následující podobě:  

 

             1.   Schválení programu  ZMě 

    2.   Plnění usnesení minulého jednání ZMě 

             3.   Rozpočtové opatření č. 7 / 2011 

             4.   Schválení zástupců města k jednání  

    5.   Informace  - MŢP 

             6.   Diskuze 

    7.   Schválení usnesení 

    8.   Závěr  

 

1.  Schválení programu 

Má někdo z přítomných členů zastupitelstva námitky proti navrhovanému 

programu a nebo návrhy na jeho změnu ? Návrhy ani změny nebyly vzneseny. 
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Schválení programu. 

Hlasování :  11 - 0 - 0  Schváleno 

 

Zápis z minulého zasedání byl ověřen, pořízen do 10 dnů a je uloţen na MěÚ  

k nahlédnutí, zároveň byl umístěn na internetové stránky města, nebyly proti 

němu podány ţádné námitky. 

Tento zápis je na předsednickém stole k nahlédnutí. 

 

2.   Plnění usnesení minulého jednání ZMě      
Informaci podal pan starosta  Ivo Kurhajec 

I. Schvaluje 

bod 11) - nákup 7 t vozidla pro přepravu kontejnerů, včetně 2 ks kontejnerů  

a výbavy k zimní  údrţbě komunikací od  společnosti  Hanes  za cenu  

2 634 000,- Kč včetně DPH formou spolufinancování leasingem s 35% akontací 

od společnosti Oberbank Leasing s.r.o. Celková pořizovací cena 2 809123,- Kč 

s DPH 

Vozidlo bylo pořízeno, cena se z důvodu pohybu % financování navýšila na 

2 818 452,-Kč, + pozdější odkup vozu (1 200,- Kč) a pojištění vozu není 

součástí leasingu, bylo uzavřeno samostatně v Čs. pojišťovně za 44 950,- 

Kč/rok. 

 

III. UKLÁDÁ: 

bod 1)  kontrolnímu výboru kontrolu výdajů spolkům, kterým je poskytována 

dotace z rozpočtu města  -  bude probíhat během roku  

Forma vyúčtování ročních příspěvků organizacím a spolkům. 

Starosta předal slovo Ing. Kristýně Holubové. 

Finanční výbor navrhl na jednání dne 30. 1. 2012 poţadavky vyúčtování ročních 

příspěvků spolkům a sdruţením, které byly či budou poskytnuty z rozpočtu 

města. V návrhu FV je uvedeno, ţe: 

Všechny spolky a sdruţení doloţí roční vyúčtování nejpozději do konce února 

následujícího roku. Pokud město vyúčtování neobdrţí, bude poţadovat 

navrácení příspěvku. 

FV má právo u spolků a sdruţení provést kontrolu, která ověří, zda jsou 

prostředky čerpány k poţadovanému účelu a vedeny v účetnictví dané 

organizace. 

 

Forma vyúčtování podle výše příspěvků: 

 u příspěvků do výše 50.000,- Kč/rok  - doloţit kopie účtenek 
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 u příspěvků nad 50.000,- Kč/rok - doloţit výpisem z účetní knihy (knihy 

 analytické evidence) 

 

Pan starosta se zeptal, zda má někdo nějaký jiný návrh, dotaz nebo chce něco 

doplnit? 

Ing. Filinger - doplnit vyúčtování o jednorázové akce  

- u jednorázových akcí - doloţit kopie účtenek do měsíce od akce. 

Přistoupilo se k hlasování pro schválení poţadavku vyúčtování ročních  

příspěvků spolkům a sdruţením s úpravou vyúčtování jednorázových akcí. 

Hlasování:  11 - 0 - 0  Schváleno 

 

Na jednání  se dostavil pan  Ing. Jan Pinc v 18.28 hodin. Přítomno 12 členů 

zastupitelstva. 

 

Starosta řekl, ţe zároveň FV uloţil do příštího jednání  ZMě předloţení 

vyúčtování  " Slavností pravého a levého břehu Vltavy ".  Rozpočet  byl  

předloţený jiţ na dnešním jednání, starosta objasnil důvod překročení rozpočtu. 

Pan místostarosta  Němeček navrhuje pro pořádání dalších akcí navýšení 

kapacity jističe  u přívozu v Klecánkách. 

BERE  NA  VĚDOMÍ 

 

UKLÁDÁ  

        - 2)  RM svolat rozšířené jednání za účelem projednávání vyuţití  areálu  

Dolních Kasáren 

Starosta podal informaci z  jednání, které proběhlo dne 16.1. 2012  za většinové 

účasti zastupitelů. 

Ing Holubová informovala  o moţnosti prohlídky bývalých kasáren ve Slaném,  

které jsou předělané na byty, kterou navrhl Ing. arch Bílek. 

Kdo by se chtěl jet ze zastupitelů podívat ?  Přihlásili se  Ing. J. Valtera, 

Z. Tomášová,  J. Medek, M. Lemon. Termín prohlídky bude upřesněn 14. nebo 

16. 2. 2012. 

 

3)   Rozpočtové opatření č. 7 

Seznámila Ing. Kristýna  Holubová 

Dané rozpočtové opatření řeší narovnání poloţek v rámci rozpočtu schváleného 

pro rok  2011. Finanční výbor jej dne 30.1.2012 projednal a poţadoval 

vysvětlení paní účetní  Šebetkové  u příjmů k poloţce  4131 a § 3319, a výdajů 

k § 3639, § 3722 a § 3745. 

Starosta se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz  nebo chce něco doplnit ? 

Hlasovalo se o schválení RO č. 7 v předloţeném znění. 

Hlasování: 12 - 0 - 0  Schváleno 
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Ing. Kristýna Holubová 

I kdyţ mají Klecany  k 1.1.2012 = 3 000 obyvatel, můţeme  si poţádat o dotaci 

na nové prvky pro seniory do DPS. 

Dotace na rekonstrukci MŠ Klecany byla zamítnuta. 

Ing. M. Filinger vznesl dotaz  na provedení  rekonstrukce stávající ČOV 

Klecany. 

Starosta sdělil, ţe NÚDZ Praha byla dotace zamítnuta s odůvodněním, ţe 

rekonstrukce ČOV Klecany není uznatelným nákladem k jejich dotaci. 

( ČOV Klecany pracuje kapacitou na 60%) 

Po krátké diskuzi Ing. Filingera, J. Medka, Ing. Holubové  a pana starosty se 

pokračovalo v jednání.   

 

Finanční plán města na rok 2012 

Ing. Kristýna Holubová  seznámila přítomné s navrţeným finančním plánem 

města pro rok 2012, podala vysvětlení k  jednotlivým poloţkám plánu. 

Dotazy nebyly. 

Pan starosta dal hlasovat , kdo souhlasí s Finančním plánem města, jak byl 

přednesen. 

Hlasování: 12 - 0 - 0   Schváleno     

 

4)   Schválení  zástupců  města k jednání 

Starosta města 

Zástupci  k jednání VKM, ČS a.s., Letiště Praha - Ruzyně, Svazek obcí  Dolní    

Povltaví,  DSO  Údolí   Vltavy 

K jednání s některými společnostmi v roce 2011 je nutné předloţit usnesení   

ZMě o pověření delegáta k jednání. 

 

Navrhujeme  ZMě  schválit starostu města  Ivo Kurhajce   jako delegáta 

k jednání za Město Klecany s DSO Svazku měst a obcí VKM a.s., ČS a.s., 

Sdruţení občanů postiţených provozem Letiště Praha – Ruzyně  a  Zájmového 

sdruţení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha -Ruzyně , Svazku 

obcí Dolní Povltaví a Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy.  Jako náhradníky  

schválit  místostarostu  Ladislava Němečka a  radní  Ing. Kristýnu Holubovou. 

Hlasování:    12 - 0 - 0   Schváleno  

 

5)  Informace :  Ministerstvo životního prostředí 

Kalové hospodářství  na Drastech - zamítnutí EIA 

Informaci podal  pan  starosta  

Ministerstvo ţivotního prostředí vydalo dne 13.1.2012 nesouhlasné stanovisko 
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k záměru  " Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z 

Prahy". 

Ve zdůvodnění nepřijatelnosti záměru ve variantě předložené 

oznamovatelem je mimo jiné uvedeno, že: 

celý proces EIA provází velký odpor Středočeského kraje, všech dotčených 

středočeských obcí (Klecany, Větrušice,  Zdiby) a veřejnosti se záměrem. Ve 

svých vyjádřeních uvádí tyto subjekty zásadní nesouhlas s touto variantou 

záměru, zejména z důvodů umístění, zápachu, kapacity záměru, energetického 

vyuţití odpadů, dopravy, RTK (kanál), kumulativních a synergických vlivů. Na 

veřejném projednání zástupci dotčených stran opakovaně upozorňovali na 

nedostatky týkající se převáţně osobní a nákladní dopravy (napojení areálu na 

dopravní síť, na dálnici D8, na silnici č. II/608, vybudování kruhového objezdu), 

zápachu, geologie, (tektonické poruchy v trase RTK), nesouladu s ÚP, kapacity 

záměru (předimenzovanost), energetického vyuţívání odpadů (jeho 

ne/provozování v lokalitě KH na Drastech, odběratelů a odbytu koncového 

produktu a jeho vyuţitelnost), variantního řešení záměru (umístění – Drasty vs. 

Císařský ostrov, technologie), hydrogeologického průzkumu, RTK (přemostění 

údolí u Klecánek, kolejové dopravy), kumulativních a synergických vlivů 

(silničního okruhu kolem Prahy, letiště Vodochody, dálnice D8, skládky 

Ďáblice), rekreace a trávení volného času, … 

Posuzovaný raţený tunel pro kalové hospodářství na Drastech je z hlediska 

vlivů na ţivotní prostředí a veřejné zdraví nepřijatelný zejména z důvodu 

negativního vlivu navrţeného řešení kanálu při jeho průchodu nad údolím ke 

Klecánkám, kdy kanál vystupuje v údolí nad povrch a údolí nevhodně 

přemosťuje a umístění těţních šachet nerespektuje reálné moţnosti místních 

komunikací pro odvoz rubaniny. Dále nebyla prokázána potřeba vyuţití shrabků 

a písku z ÚČOV, nebylo odůvodněno upuštění od varianty anaerobní 

fermentace. 

V průběhu procesu EIA bylo rovněţ prokázáno, ţe upuštění oznamovatele od  

předloţení varianty anaerobní fermentace (která byla předloţena v oznámení) do  

dokumentace, nebylo z hlediska vlivů záměru na ţivotní prostředí optimálním  

řešením.  

Lze konstatovat, ţe je vhodné posoudit nejen moţné vyuţití kalů z ÚČOV na 

KH Drasty, ale zaměřit se i na další varianty vyuţití kalů z ÚČOV, jak 

poţadovaly dotčené obce a veřejnost. 

Zároveň nebylo ve variantě navrţené oznamovatelem prokázáno reálné řešení 

vyuţití shrabků a písku z ÚČOV způsobem, který oznamovatel navrhuje v 

dokumentaci. Toto bylo zpochybněno jak zpracovatelem dokumentace, tak 

zpracovatelem posudku.                  

Z hlediska vlivů dopravy není dostatečně vyřešeno napojení lokality na silniční 

síť, jak v rámci provozu KH Drasty, tak při výstavbě kanálu.  
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MŢP proto doporučuje, aby oznamovatel předloţil nová a vhodnější řešení 

vyuţití kalů z ÚČOV, a to nejlépe ve variantách, které budou optimální jak pro 

Hl. m. Prahu, tak pro Středočeský kraj a dotčené obce. 

Pro variantu s realizací raţeného kanálu potom doporučuje realizaci v jiném 

provedení (bez kolejové dopravy a bez přemostění údolí ke Klecánkám) a s 

respektováním místních komunikačních moţností dopravy při realizaci. 

Doporučuje zváţit i jinou trasu vedení technologického kanálu tak, aby z 

hlediska dopravní obsluţnosti při realizaci méně zatěţovala okolí. Dále 

doporučuje zváţit vyuţití moţností říční dopravy pro odvoz rubaniny a rovněţ 

vyhodnotit alternativní dopravu kalů z ÚČOV v případě poruchy kanálu. 

Případné 

technologické řešení úpravy kalů na KH Drasty je nezbytné navrhnout variantně 

tak, aby bylo moţné porovnat pozitivní a negativní vlivy alternativních řešení 

úpravy kalů v KH Drasty. 

Závěrem MŢP doporučuje případné další návrhy projednat se zástupci všech 

dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů tak, aby 

mohlo dojít k co největší shodě pro dané řešení záměru.  

 

Pražská čistírna 

Média krátce po vydání nesouhlasného stanoviska přinášejí zprávu, ţe Praha 

nezíská dotaci z operačního programu ţivotní prostředí ve výši 6 mld. Kč, která 

byla určena na první etapu modernizace ÚČOV Praha - na výstavbu tzv. nové 

linky. To je jednak dáno "nestandardní" provozní smlouvou praţského 

magistrátu se společností Veolia (kterou se nepodařilo změnit) a jednak 

podmínkami pro kofinancování záměrů z operačního programu. Ta jasně říkají, 

ţe jsou dotovány komplexní záměry vedoucí ke zlepšení kvality ţivotního 

prostředí, avšak nesmí být podpořen projekt, 

 u kterého nebude provedeno posouzení EIA 

 s nesouhlasným stanoviskem EIA (při realizaci nesmí dojít ke zhoršení 

ţivotního prostředí) 

Vzhledem k tomu, ţe praţský magistrát rozdělil komplexní řešení čistění 

praţských odpadních vod na dvě části 

 praţskou - EIA PHA154 - modernizace ÚČOV Praha bez kalového 

hospodářství (souhlasné stanovisko) 

 a drasteckou - EIA MZP298 - kalové hospodářství (nesouhlasné 

stanovisko),  

 

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA154
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP298
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Lze tedy dovozovat, ţe pokud libovolná z částí komplexního záměru 

získá nesouhlasné stanovisko, nelze o dotaci ţádat - pokud bylo poţádáno   

a předschváleno, nelze jiţ alokované prostředky uvolnit (aktuální situace 

Prahy). 

Podle posledních zpráv se Praha snaţí ţádat chybějící finance na rekonstrukci 

ÚČOV ze státního rozpočtu. Odůvodňuje to skutečností, ţe k zavázání se k 

plnění přísnějších limitů na vypouštěné vyčištěné odpadní vody rozhodla vláda 

(a Praha vţdy byla proti tomuto nařízení), nikoliv hlavní město. Zároveň se 

odvolává na fakt, ţe dodrţování těchto limitů bude poţadováno po republice 

jako celku a tedy Česká republika jako celek bude za jejich nedodrţování platit 

nemalé sankce. 

BERE  NA  VĚDOMÍ 

 

 

6)    Diskuze  

Starosta Ivo Kurhajec  

podal informaci s jednání RM, kam  byl pozván  ředitel ZŠ Klecany p. Lacina. 

Jednání bylo ohledně přijímání dětí do prvních tříd, vedení města bude jednat  

s okolními  obcemi  na uzavření " Školského obvodu". 

Ing. Holubová informovala o rozšíření elektronické aplikace na mapovém 

portálu firmy Geosence . 

Z. Tomášová poţádala o zveřejnění na internetových stránkách města se 

záměrem  "Spolkového domu "  v areálu Dolních Kasáren.  Bylo navrţeno 

přihlásit se s projektem do soutěţe "Petra Parléře". 

Pan Martin Lemon poţádal o aktualizaci pasportu veřejné zeleně z důvodu 

velkého mnoţství ţádostí o vykácení stromů a ostatní zeleně. 

 

 

7)   Schválení přehledu přijatých usnesení 

Starosta města poţádal návrhovou komisi o přednesení přehledu usnesení 

přijatých ZMě na dnešním zasedání zastupitelstva. 

Paní Zdena Tomášová přednesla za návrhovou komisi přehled usnesení 

přijatých na zasedání ZMě Klecany. 

Schválení úplnosti přehledu přijatých usnesení. 

Hlasování:   12 - 0 - 0   Schváleno  
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8)   Závěr 

Program zasedání byl vyčerpán a nikdo se jiţ nepřihlásil o slovo, poděkoval  

starosta  přítomným za účast a prohlásil zasedání za ukončené. 

 

       

 

Zasedání ukončeno v 19. 55 hodin. 

 

 

 

       Ověřovatelé  zápisu: 

 

 

 

 

 

................................................                           ................................................ 

     Ing. Miroslav Filinger                  Jiří Medek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................                          ...................................................                                      

 Ladislav Němeček                                Ivo Kurhajec 

              místostarosta               starosta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.: 263/ 2012 


