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Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 20. 12. 2012 

v zasedací místnosti MěÚ Klecany 

 

Zasedání zahájeno v 18:18 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 11. prosince 2012, společně s programem jednání.  

 

Podle prezenční listiny bylo přítomno 11 členů Zastupitelstva města (z toho              

Martin Hora, Daniel Dvořák přišli později – o svém pozdním příchodu informovali 

dopředu), 3 členové Zastupitelstva města omluveni - Ing. M. Filinger, Dagmar 

Valterová, Ing. Kristýna Holubová; Ing. Jan Pinc neomluven. 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:  

Jan Busch, Martin Lemon, Zdena Tomášová 

Hlasování: 9 - 0 – 0 schváleno  

 

Hlasovalo se o návrhu zvolení na dva ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Bendl,  Ing. 

Jiří Valtera 

Hlasování: 9 - 0 – 0 schváleno 
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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 zasedání ZMě 

3. Rozpočtové opatření č. 5/2012 

4. Rozpočet na rok 2013 

Rozpočet DS Dolní Povltaví 

5. Prodej pozemku 

6. Žádosti o dotace v roce 2013 

7. Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů 

8. Koncept rozvoje DK 

9. Diskuze 

10.  Schválení usnesení 

11.  Závěr 

Starosta vznesl dotaz, zda má někdo z přítomných členů zastupitelstva námitky 

proti navrhovanému programu, nebo návrhy na jeho změnu?  

Námitky ani návrhy na změnu nebyly vzneseny. Schválení programu.  

Hlasování: 9 - 0 – 0 schváleno  

Starosta konstatoval, 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 z minulého ZMě 

Dále starosta uvedl bod plnění usnesení minulého jednání ZMě: 

I. Schvaluje: 

7)   Úpravu  čl. II. zřizovací listiny ZŠ a MŠ  

Zřizovací listina byla v bodě II. upravena dle znění usnesení. 
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3) Rozpočtové opatření č. 5 
Starosta řekl, že zastupitelé obdrželi rozpočtové opatření č. 5, které je realizováno 

z důvodu úpravy položek rozpočtu v posledním čtvrtletí letošního roku.  

FV jej projednal pomocí e-mailové korespondence, souhlasí s ním a předkládá 

zastupitelstvu města ke schválení. Na dnešní jednání je připraveno upravené 

rozpočtové opatření, jelikož až 19. 12. 2012 dorazila první platba z dotace 

k projektu „Revitalizace náměstí Třebízského v Klecanech“, ze které byla dnes 

zaplacena požadovaná platba pro stavební společnost Sládek Group, a.s. Toto bylo 

nutné do RO č. 5 ještě zahrnout.  

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

nepřihlásil. 

Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 5 s úpravou. 

Hlasování: 9 - 0 – 0 schváleno  

 

Starosta se souhlasem přítomných zastupitelů přistoupil prvně k projednání 

rozpočtu DS Dolní Povltaví na r. 2013 a poté k rozpočtu města Klecany 

4) Rozpočet DS Dolní Povltaví na r. 2013 

Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu DS Dolní Povltaví, který je také třeba schválit 

zastupitelstvy jednotlivých členských obcí. Tento byl již schválen sněmem svazku 

obcí Dolní Povltaví. 

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

Přihlásil se p. Bendl s dotazem, který starosta zodpověděl. 

Nikdo další se nepřihlásil. 

 

Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtu DS Dolní Povltaví na rok 2013 

v předloženém znění. 

Hlasování: 9 - 0 – 0 schváleno  

 

5) Rozpočet na rok 2013 
V materiálech jste obdrželi návrh rozpočtu na rok 2013 v celkové výši příjmů 

a vydání  57 255 850,- Kč. Rozpočet byl projednán na rozšířeném jednání RM za 

přítomnosti některých členů finančního výboru.  

Na rozšířeném jednání RM byly řešeny příspěvky organizacím spolkům pro              

rok 2013. 
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V 18:29 hod přišel p. Daniel Dvořák 

 

Starosta přečetl požadavky jednotlivých organizací a návrh na jejich snížení: 

 
Název sdružení či organizace Požadavek pro rok 2013 Návrh pro začlenění do 

rozpočtu na rok 2013 

Občanské sdružení Astrapark – dětské 

hřiště 

250.000,- Kč 40.000,- Kč 

(kačírek) 

PhDr. Profantová Naďa CSc.  125.000,- Kč 60.000,- Kč 

Skautské středisko Havran Klecany 70.000,- Kč 70.000,- Kč 

Pravý Hradec, o.s. 370.000,- Kč 320.000,- Kč 

TJ Sokol Klecany 450.000,- Kč 400.000,- Kč 

Myslivecké sdružení 15.000,- Kč 15.000,- Kč 

Bike service 25.000,- Kč 20.000,- Kč 

Rybáři 50.000,- Kč 0,- Kč 

Humbuk 20.000,- Kč 20.000,- Kč 

Cyklo Veltěž 20 – 40.000- Kč 10.000,- Kč 

Samuraj club 25.000,- Kč 25.000,- Kč 

Tělocvičná jednota Sokol Klecany 20.000,- Kč 15.000,- Kč 

o.s. Klecansko Větrušicko a okolí 5.000,- Kč 5.000,- Kč 

Celkem      1.485.000,- Kč   1.000.000,- Kč 

V 18:37 hod přišel p. Martin Hora 

 

Po přečtení požadavků a návrhů pro začlenění do rozpočtu na rok 2013 vyzval 

starosta zastupitele k předložení návrhů k případným úpravám navrženého 

rozpočtu. Nikdo se nepřihlásil.  

J. Busch upozornil na skutečnost, že se strážníci obecní policie převážně zdržují      

u přívozu. Starosta uvedl, že probíhá jednání se starostou obce Zdiby, dojde 

k úpravě – strážníci v Klecanech nebudou celý den, pouze dopolední a odpolední 

služby a při akcích zajišťovaných městem. 

Nikdo další neměl dotaz ani nechtěl nic doplnit. 
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Starosta dal hlasovat o schválení navrženého rozpočtu města Klecany                       

v paragrafovém členění na rok 2013  s úpravou ve výši  57 255 850,- Kč 
 

Hlasování: 11 - 0 – 0 schváleno  

6) Prodej pozemku 
Slova se ujal místostarosta. V materiálech zastupitelé dostali žádost pana Pavla 

Elstnera, bytem: Františka Kadlece 1515/6, Praha 8 – Libeň, který by chtěl 

odkoupit od Města Klecany část asi 70 m2 pozemku p. č. 626/22, který sousedí 

s jeho pozemkem č. 16/2 v k. ú. Klecany. Pozemek se nachází v ulici Úzká před 

domem žadatele. Po údajné dohodě s bývalým starostou města si žadatel do 

pozemku umístil inženýrské sítě. Jeho odkup prý byl již kdysi projednán na ZMě, 

žadatel však o tomto nemá žádný doklad a ani v zápisech na MěÚ nebylo nic 

nalezeno. Z tohoto důvodu předkládá RM tuto žádost ZMě k projednání. Žadatel 

navrhuje za pozemek částku 27 000,- Kč, při výměře 70 m2 vychází cena za 1 m2 

na 385,- Kč. Tyto druhy pozemků určené ÚP pro bytovou výstavbu patří dle 

doporučených cen stanovených ZMě , do I. a II. skupiny pozemků, tj. I. 960 – 1980 

Kč/m2  II. 560 – 1390 Kč/m2 . RM doporučuje držet se II. skupiny v částce 560 – 

1390 Kč/m2 , v této oblasti jsme v minulosti pozemky prodávali za 1390,- Kč/m2. 

Záměr prodeje části tohoto pozemku byl řádně vyvěšen na úřední desce, proto 

pokud se dnes domluvíme na prodejní ceně, je možné schválit prodej části tohoto 

pozemku. Po té si pan Elstner nechá vypracovat oddělovací geometrický plán                 

a může dojít k podpisu kupní smlouvy. 

RM  navrhuje část pozemku o výměře cca 70 m2 panu Elstnerovi odprodat za cenu 

1390,- Kč/m2   

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

doplnit. Nikdo se nepřihlásil, proto dal hlasovat o znění usnesení: 

Prodej části cca 70 m2 pozemku p. č. 626/22 v k.ú. Klecany panu Pavlu Elstnerovi, 

bytem: Františka Kadlece 1515/6, Praha 8 – Libeň, za cenu 1.390,- Kč/m2 

Hlasování: 11 - 0 – 0 schváleno  

 

7) Žádosti o dotace v roce 2013 

Slova se ujal starosta, který přednesl návrh ZMě schválit záměr přihlašování se            

k  dotacím v roce 2013 vypsaných ministerstvy, fondy EU nadačními fondy, 

Středočeským krajem a jinými subjekty. 
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Samozřejmě je nutné se, hlavně s ohledem na finanční spoluúčasti na projektech, 

řídit schváleným rozpočtem.  

 

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

nepřihlásil, dal tedy hlasovat kdo je pro schválení usnesení:  

 

Přihlašování  Města Klecany k  dotacím vypsaným ministerstvy, fondy EU, 

nadačními fondy, Středočeským krajem a jinými subjekty v roce 2013. 

 

Hlasování: 10 - 0 – 1 (Z. Tomášová) schváleno  

 

8) Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů 
Slova se ujal místostarosta , který seznámil přítomné se smlouvou o spolupráci 

veřejných zadavatelů, která má být uzavřena ve smyslu § 2 odst. 8 zákona č. 

 platném znění a podle  

§ 51 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a podle  § 24  zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů mezi 

  

1. Středočeský kraj 

se sídlem : Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmana Středočeského kraje 

2. Město Klecany 

se sídlem: Do Klecánek 52, Klecany, 250 67 Klecany  

zastoupené: Ivo Kurhajec , starostou Města Klecany 

 

I. 

Účel smlouvy 

Smluvní strany této smlouvy, jakožto veřejní zadavatelé podle § 2 odst. 2 písmeno 

c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen 

„zákon o veřejných zakázkách“), se touto smlouvou sdružují do sdružení 

zadavatelů podle § 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále 

jen „sdružení zadavatelů“) za účelem společného postupu při zajištění zadávacího 

řízení pro veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace a stavební 

práce, včetně uzavření příslušných smluv, a to za podmínek specifikovaných dále 

v této smlouvě pro akci: „Kruhový objezd na křižovatce III/0083 a II/608“.    
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Místostarosta se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz nebo chce někdo něco doplnit. 

Do krátké diskuse se zapojil p. Busch, p. Hora, starosta a přítomný občan. 

Po ukončení diskuse dal místostarosta hlasovat o schválení usnesení: 

 

Podpis smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů za účelem společného 

postupu při zajištění zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na zpracování 

projektové dokumentace a stavební práce, včetně uzavření příslušných smluv, 

a to za podmínek specifikovaných dále ve smlouvě mezi Středočeským krajem 

se sídlem Zborovská 11, Praha 5 a Městem Klecany se sídlem Do Klecánek 52, 

Klecany pro akci: „Kruhový objezd na křižovatce III/0083 a II/608“.    

 

Hlasování: 11 - 0 – 0 schváleno  

 

9) Koncepce rozvoje Dolních kasáren 
O projednání tohoto bodu požádala 11. 12. 2012 paní Tomášová, proto jí předal 

starosta slovo. 

Paní Tomášová uvedla, že požádala o projednání možnosti vypracovat plán rozvoje 

areálu DK, protože v areálu DK se využívá část průmyslová a pouze příležitostně 

se rekonstruují objekty. Je třeba vypracovat studii, která by ukázala, co vše by 

v tomto areálu mohlo být. Arch. Zuna  nabídl vypracovat urbanistickou studii cca 

za 200.000,- Kč. 

Do krátké diskuse se zapojil J. Busch (zda je cena odpovídající), M. Hora 

(upozornil na nutnost výběrového řízení), starosta, Ing. J. Valtera, Ing. J. Bendl,        

D. Dvořák. 

Po diskusi hlasování o schválení usnesení: 

Záměr zadání vypracovat koncepci rozvoje areálu Dolních kasáren 

Hlasování: 11 - 0 – 0 schváleno  

10) Diskuse 

Starosta všem popřál hezké Vánoce a do r. 2013 vše nejlepší 

Ing. Valtera navrhl promítání filmu Nebeští jezdci. 

 



 

 

Stránka 8 

 

  

 

11)Schválení přehledu přijatých usnesení 

 

Starosta požádal návrhovou komisi o přednesení přehledu usnesení přijatých ZMě 

na dnešním zasedání ZMě 

Usnesení přečetl za návrhovou komisi Martin Lemon 

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

ke schválení přijatých usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje úplnost přehledu přijatých usnesení 

Hlasování: 11 – 0 – 0 schváleno 

12) 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 19:37 hod 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 ………………………… …………………………… 

 Ing. Jiří Valtera Ing. Jiří Bendl 

  

 

 ………………………… …………………………… 

 Ladislav Němeček Ivo Kurhajec 

 místostarosta starosta 

 

Č. j.:  4143/2012 


