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Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 15. 7. 2013 v zasedací místnosti 

MěÚ Klecany 

Zasedání zahájeno v 18:19 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 2. července 2013, společně                    

s programem jednání.  

Podle prezenční listiny bylo přítomno 13 členů Zastupitelstva města, 1 člen Zastupitelstva města 

omluven - Daniel Dvořák, 1 člen Zastupitelstva města neomluven – Martin Hora. 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. Jiří Valtera, Zdena Tomášová, Dagmar Valterová 

Hlasování: 13 - 0 – 0  schváleno 

 

Hlasovalo se o návrhu zvolení na dva ověřovatele zápisu:  

Jiří Medek, Jan Busch 

 

Hlasování: 13 - 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. Kontrola usnesení minulého jednání ZMě 

3. Povodně v Klecánkách 

4. RO č. 4 

5. Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů 

6. Informace  

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, starosta dal hlasovat o schválení programu zasedání. 

 

Hlasování: 13 – 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. 
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2) Kontrola plnění usnesení minulého jednání ZMě  

Slovo měl i nadále starosta: 

ZMě 16. 5. 2013 

I. SCHVALUJE 

13) prodej ideální 1/3 domu č. p. 349 včetně pozemku pod domem stavební parcely p. č. st. 426 v k. ú. 

Klecany za schválenou cenu 750 000,- Kč spoluvlastníkům: …. 

 

V souvislosti s tímto prodejem starosta upozornil, že při prodeji nemovitostí je třeba nezapomínat na 

poplatky a daně s prodejem související, protože po prodeji 1/3 domu č. p. 349 městu po odečtení 

poplatků a daní mnoho nezbylo. Tento případ je narovnání a dořešení 13 let trvajícího jednání, proto 

byla prodejní cena takto nízká. 

 

Z minula a je stále v řešení: 

Dodatek byl podepsán, II. etapa Revitalizace nám. V. B. Třebízského proběhla a je stavebně 

dokončena dle požadavků města a nyní se projednává závěrečná platba. Eurovia požaduje úhradu 

zvýšených nákladů spojených s pokládkou asfaltů. Sládek group, TDI a projektant společně se 

zástupci Eurovie řeší celou věc. Po závěrečné kontrole bude dofakturováno a vše předloženo ZMě na 

nejbližším jednání. 

 

III. UKLÁDÁ 

1) Starostovi města prověření podmínek spolupráce s Městskou policií Odolena Voda v rámci 

DSO Dolní Povltaví  

- jednání DSO s městem Odolena Voda zatím neproběhlo 

 

    3) Povodně v Klecánkách     

Starosta přečetl souhrnnou zprávu o povodni v Klecánkách sestavenou ke dni 15. 7. 2013, která se 

bude ještě doplňovat o aktuální data. Zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Při čtení souhrnné zprávy nebyla Ing. Holubová přítomna – kopírovala podklady pro zastupitele 

týkající se rozdělení prostředků pro obyvatele zasažené povodní. 

Starosta vyzval přítomné, pokud vědí o někom, kdo při povodni pomáhal a není v seznamu v souhrnné 

zprávě, aby na něj upozornili, aby nebyl při poděkování vynechán. 

Povodňovou pomoc je třeba rozdělit, návrhy řešení obdrželi zastupitelé v zasedací místnosti. Po krátké 

diskusi, při které p. Busch upozornil, že v tabulkách není zahrnuta garáž p. Hurycha, se zastupitelé 

shodli na variantě 1C a prověření, zda není v přehledu zahrnuta černá stavba nebo někdo ze 

zasažených povodní vynechán. Čátka 35.269,17 Kč bude zaokrouhlena na rovných 35.000,- Kč, 

zbývající dary budou použity na opravy veřejných prostranství a majetku města. 

Ing. Bendl se zeptal, zda z 92 mil. Kč schválených krajem naše město také něco obdrží. Starosta 

odpověděl, že tuto informaci ještě nemá. 

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

hlasovat o následujícím znění usnesení. 

Rozdělení finanční pomoci občanům postiženým povodní - varianta C1 

 

Hlasování: 13 – 0 – 0 schváleno 

 

4) Rozpočtové opatření č. 4 

Starosta předal slovo Ing. Holubové, které shrnula změny rozpočtu v projednávaném RO. Komentář 

zastupitelé obdrželi. 

RO č. 4 projednal finanční výbor dne 10. 7. 2013 a předkládá zastupitelstvu města ke schválení. 

P. Busch se zeptal, zda 3x96.000,- Kč je jen za projektovou dokumentaci. Ing. Holubová odpověděla, 

že ano a částka je vypočítána % z investice ve výši cca 15 mil. Kč. 

Okna v ZUŠ vyměněná v r. 2007-2012 budou způsobilým výdajem dotace. 

Peníze za úsporu energie zateplením v areálu školy musí město promítnout v rozpočtu. 

Ing. Filinger se zeptal na dotaci na hasičský vůz. Starosta odpověděl, že o tom bude jednat s p. 

Hladíkem. 
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Ing. Holubová informovala zastupitele o RO č. 3, které schválila RM – jednalo se o prostředky 

vyčleněné na náklady spojené s povodní ve výši 250.000,- Kč.  

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

Nikdo se nepřihlásil.  

Hlasovalo se o schválení RO č. 4/2013 s úpravou. 

 

Hlasování: 13 – 0 – 0       schváleno 

 

5)  Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů 

Slova se ujal místostarosta. 

Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů uzavřená ve smyslu § 2 odst. 8 zákona č. 13 /2006 Sb., o 

veřejných zakázkách v 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 Kurhajcem, starostou Města Klecany 

 

Tuto smlouvu jsme již jednou schvalovali na ZMě v prosinci 2012. 

 8. dubna 2013, jsme obdrželi nový návrh Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů, byl vytvořen na 

základě požadavku vedení kraje. Došlo v něm k drobným úpravám, ale je nutné ho znovu schválit               

a schválení naším ZMě musí být časově až po schválení Radou Stř. Kraje.  

 

Usnesení č. 008-21/2013/RK ze dne 01.07.2013 

 

Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na akci  

„Kruhový objezd na křižovatce III/0083 a II/608“ 

 

Rada kraje po projednání 

I. s c h v a l u j e  uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem                 

a Městem Klecany, dle přílohy č. 1 k Tisku č. 1210(2013) 

II. u k l á d á  

a) náměstkovi hejtmana Středočeského kraje, Ing. Miloši Peterovi, podepsat Smlouvu  

o spolupráci veřejných zadavatelů s Městem Klecany 

b) Mgr. Lukáši Kopřivovi, vedoucímu Odboru dopravy, zajistit realizaci usnesení 

 

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“.    

 

Ing. Filinger se zeptal, kdo zaplatí jaké náklady projektu. Místostarosta odpověděl, že město 

vykupované pozemky a projekt, kraj zaplatí stavební náklady. 
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Ing. Bendl se zeptal, kdo bude dělat projektovou dokumentaci. Místostarosta odpověděl, že máme 

člověka na doporučení pana Urbana z dopravního úřadu (Brandýs n. L.). 

 

Nikdo neměl další dotazy ani připomínky, proto dal místostarosta hlasovat o usnesení následujícího 

znění: 

Uzavření smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem a Městem 

Klecany, 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“.   

 

Hlasování: 13 – 0 – 0 schváleno 

 

6)  Informace  

Slova se ujal starosta. 

 Letiště Vodochody – veřejné projednání se koná 23. 7. 2013 od 12:00 hodin na Výstavišti 

Praha – Letňany, hala č. 2 (vstup halou č. 1). Starosta přečetl pozvánku včetně programu. 

 ZŠ a MŠ 

- zateplení a výměna oken 

- přístavba pavilónu MŠ 

Práce zahájeny na obou akcích, vše probíhá dle harmonogramu prací, problémy se řeší 

operativně na kontrolních dnech TDI s projektovým manažerem. Azbest. stříšky odvezeny, 

dále azbest potvrzen pouze místy v obvodovém plášti, proto kontrola hygienické stanice.  

 Cyklostezka  

Práce započaty, počáteční zmatky se odstraňují a vše řeší TDI s prováděcí firmou.  

 Hřiště v Klecánkách 

Nabídka na nový povrch, který nespláchne voda za cca 700.000,- Kč, příliš drahé, proto bude 

asfalt, antuka; p. Busch navrhoval křemičitý písek jako ve Veltěži, který není náročný na 

údržbu 

 Opravy komunikací 

- ulice Mírová byla dokončena a předána do užívání 

- v ulici Přemyšlenská se dokončuje pokládka zámkové dlažby (dokončení do                    

19. 7. 2013), finišují práce na podkladu asfaltu pod část cyklostezky (šíře 2,5 m)           

a finální vrstvy asfaltu ve zbytku komunikace (pokládka a uzavírka celé komunikace 

je navržena na pondělí 22. 7. 2013) 

Místostarosta informoval o opravě rozhlasu ve městě. V Klecánkách pouze vyměněny baterie, hnízdo 

bylo i přes zatopení vodou po vyčištění v pořádku, ale v horní části města přestřihané nebo odpojené 

dráty. 

Ing. Filinger navrhl změnu znělky. Místostarosta odpověděl, že za stávající znělku neplatíme poplatky 

OSA a nikdy nebudou všichni spokojeni se znělkou, pro jedny bude krátká, pro druhé dlouhá. 

 

7) Diskuse 

Slovo měl i nadále místostarosta. 

Navýšení poplatku za svoz odpadu – ze zákona možno až na 1000,- Kč/obyvatele/rok, z výpočtu nám 

vychází možnost 791,- Kč/obyvatele /rok. 

Částka vychází z nákladů předchozího roku dle výpočtu, který je popsán v naší OZV 2/2010             

v článku 4) 

a) z fixního poplatku za tříděný odpad max. 250,-Kč/obyvatel 

b) z nákladů na svoz směsného odpadu, který nesmí převýšit vynaložené náklady na svoz 

připadající na 1 obyvatele, současným výpočtovým základem je rok 2012, kde náklady na 

směsný odpad činily: 1.611.793,32 Kč při počtu obyvatel dle údajů MV ČR k 1. 1. 2012: 

2 976 obyvatel, tomu odpovídají maximální náklady na obyvatele: 541,- Kč/obyvatel 
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Tedy maximální sazba poplatku je 791,- Kč. 

Zpracoval: Dr. Ivo Chytil k 5. 5. 2013 

V případě souhlasu s navýšením by bylo nutno udělat dodatek k OZ nebo schválit jinou OZV do 

konce roku, aby vešla v platnost od 1. 1. 2014. 

 

P. Bendl se zeptal, kolik je skutečných poplatníků. Místostarosta odpověděl, že skutečně platí Ti, kteří 

zde nejsou hlášení a vlastní nemovitost, za byty v Astra parku přes 100 poplatníků.  

 

Nikdo další se o slovo nepřihlásil, proto dal místostarosta hlasovat o znění usnesení:  

ZMě schvaluje přípravu nové OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou bude navýšena 

sazba poplatku pro poplatníka na výši umožněnou zákonem, dle výpočtu, s platností od                      

1. 1. 2014. 

 

Hlasování: 13 – 0 – 0 schváleno 

 

O slovo se přihlásil p. Valtera. Zeptal se, zda je při výstavbě cyklostezky počítáno se zábranami na 

Černé skále, aby přívalový déšť vše nespláchl. Starosta odpověděl, že na toto je v projektu 

pamatováno.   

O slovo se přihlásila pí Tomášová, která chtěla po místostarostovi vysvětlení toho, co myslel 

podivným hospodařením OS Pravý Hradec na Rychtě, zvláštní způsob podnikání (řečeno 24. 1. 2013 

na ZMě) a požadovala omluvu. Zastupitelům pí Tomášová předložila náklady a výnosy OS za rok 

2012. Místostarosta řekl, že se nebude omlouvat, protože viděl, jak se pozdě v noci na Rychtě svítilo,             

a nebylo to proto, že by někdo zapomněl zhasnout. Pí Tomášová řekla, že se na Rychtě uklízí i pozdě 

v noci, protože jsou to velké prostory. Místostarosta upozornil na inzerát uveřejněný v posledním čísle 

klecanského Zpravodaje – kosmetické služby v prostorách Rychty, přestože ve smlouvě o nájmu            

č. p. 74 se uvádí pouze OS Pravý Hradec a firma František Bečma. Rychtě byl i svědkem sjednání 

nějakých hodin za peníze. Toto je to, na co upozornil, co se mu nelíbí. V případě  kosmetických služeb 

je to i v rozporu s uzavřenou smlouvou a může to být důvodem k ukončení smlouvy. Pí Tomášová 

řekla, že o pronájmu pro kosmetické služby bude samozřejmě jednat a nadále požadovala po 

místostarostovi vysvětlení, řekla, že OS nepodniká a na svou hl. činnost si může vydělat vedlejší 

činností. Do diskuse se vložil p. Busch, který řekl, že svícení na Rychtě bylo součástí diskuse                      

o energiích, nebylo to pomlouvání Pravého Hradce, řešila se možnost, že budou náklady příliš vysoké. 

Nikdo neřekl, že by některé sdružení nebo zájmový kroužek nemělo dostat příspěvek od města na svou 

činnost. Ing. Filinger upozornil  z účetního hlediska na nesrovnalosti v předloženém přehledu nákladů 

a výnosů OS Pravý Hradec za rok 2012, např, pol. Tržby cca 850.000,- Kč, ale v poznámce je součet 

za cca 20.000,- Kč. Pí Tomášová odpověděla, že se jedná pouze o příklady. Paní Tomášová přirovnala 

příspěvky jejich OS a fotbalistům, kteří také vybírají poplatky. Diskuse probíhala i nadále v podobném 

duchu. Ukončil ji starosta – je třeba nastavit jednoznačné pravidlo, město může vykonat kontrolu 

hospodaření těm, kteří obdrželi z rozpočtu města příspěvek vyšší než 50.000,- Kč, což je transparentní 

a zamezilo by se nedorozuměním. Pí Tomášová přislíbila nápravu ohledně kosmetických služeb na 

Rychtě. Závěrem diskuse bylo, že ze strany zastupitelstva nebyla diskuse z 24. 1. 2013 míněna jako 

pomluva. 

Paní Lomová se zeptala na provoz přívozu v Klecánkách. Starosta odpověděl, že přívoz je do odvolání 

mimo provoz z důvodu poruchy na zařízení jezu. Povodí musí nejdříve provoz schválit. Převozník 

ohlídá. 

P. Bažant se zeptal, co uklízeli vojáci ubytovaní v areálu ZŠ a zda by nemohli být ubytovaní v areálu 

DK. Starosta odpověděl, že armáda zasahovala v Řeži, dle povodňového plánu je evakuačním místem 

škola, kde je k dispozici místo na spaní, sociální zařízení i stravování. Vojáci si přivezli svoje 

vybavení, škola zajistila jen úklid tělocvičny. Sprchy v areálu DK jsou pouze na ubytovně. V tomto 

případě nedošlo k narušení provozu školy – vojáci odjeli brzy ráno, vraceli se pozdě odpoledne. 

P. Lemon se zeptal, zda je v seznamu zatopených skutečně vše. Starosta slíbil ještě kontrolu i toho, 

zda se nejedná o černou stavbu. 

P. Lemon se ještě tázal, zda se vrátí farmářské trhy na náměstí. Ing. Holubová odpověděla, že farmáři 

jsou nahoře spokojenější, protože na hřišti mají větší tržby. Místostarosta řekl, že farmáři to mají 
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nahoře pohodlnější, mohou auta parkovat za stánkem a nemusí přenášet zboží daleko ke stánkům, jako 

by museli na náměstí. Starosta řekl, že by si na náměstí představoval např. 12 stejných stánků, do 

kterých by si trhovci donesli zboží, jde jen o nastavení pravidel. Na Ládví takto trhy fungují.                    

Ing. Holubové lidé z Máslovic říkali, že je pro ně lepší vystoupit u hřbitova a dojít na hřiště, než 

vystoupit u kostela a jít na náměstí a pak s nákupem zpět. 

Ing. Filinger upozornil na opilce vysedávající u prodejny potravin (vietnamský prodejce), nevypadá to 

dobře, máme normální hospody.  

P. Kučera se ptal na opravu ulice Dlouhá. Starosta odpověděl, že po dokončení ul. Přemyšlenská, 

nastoupí Eurovia na vršek ul. Dlouhá (plán v letošním roce). 

P. Busch upozornil, že v prostoru střelnice vzniká komunální skládka. 

Starosta informoval o výstavbě panelové cesty pro stavbu Národního ústavu duševního zdraví. 

Společnost Zlínstav bude na střelnici navážet zeminu. Stavba má trvat cca 1,5 roku. Provoz nákl. aut, 

parkoviště, mytí  bude z horní brány (blíž k DK). 

 

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.  

 

13) Schválení přehledu přijatých usnesení 

Starosta požádal návrhovou komisi o přednesení přehledu usnesení přijatých ZMě na dnešním 

zasedání ZMě. 

Usnesení přečetl za návrhovou komisi Ing. Valtera. 

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

přijatých usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje úplnost přehledu přijatých usnesení 

 

Hlasování 13 – 0 – 0 schváleno 

 

14) Závěr 

Starosta na závěr poděkoval za účast, konstatoval, že pořad zasedání byl vyčerpán, nikdo se již nehlásí 

o slovo a prohlásil zasedání za ukončené. 

Zasedání ukončeno ve 20:34 hod. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 ………………………… …………………………… 

 Jiří Medek Jan Busch  

 

 

 

 

 

 ………………………… …………………………… 

 Ladislav Němeček Ivo Kurhajec 

 místostarosta starosta 

 

 

 

Přílohy:  

Příklady rozdělení prostředků 

Souhrnná zpráva o povodních 

 

 

Č. j.:        /2013      
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Příloha č. 1     

Povodeň Klecánky - přehled zatopených domů 
 

ZATOPENÉ DOMY - RD - obytné přízemí 
  

1 Rychlík 2,5 m RD 
 2 Kunc 2,0 m RD 
 3 Cimrman 2,5 m RD 
 4 Baudyš 2,0 m RD 
 5 Kušnírovi 2,5 m RD 
 6 Krsovi 0,5 m RD 
 7 Šarochovi 1,7 m RD 
 8 Čorňák 2,5 m RD 
 9 Mayerovi 1,5 m RD 
 10 Schubert + Mulač 1,0 m BD 
 11 Dubský 2,0 m RD 
 12 Vokáč do 0,5 m RD 
 

     

     

     ZATOPENÉ DOMY - technické přízemí (TP), sklep (S), garáž (G), provozovna (P) 

     1 Schusser 2,5 m TP 
 2 Cimrman 2,5 m G 
 3 Kušnírovi 2,5 m S+G 
 4 Andrle + Kovalčík 2,5 m TP+G 
 5 Šarochovi 3,0 m G 
 6 Čorňák 3,0 m S 
 7 Kunovská 0,5+3,0m P+S 
 8 Melčáková 0,5+2,0 m G+S 
 9 Zoul 2,5 m P 
 10 Kubíček 2,5 m S 
 

11 Vokáč 2,5+3,0 m S+P 
demolice 
P 

12 Plesníková, Pekárek 2,5 m S 
 13 Donini 0,5 m TP+G 
 

14 Pechovi 2,5 m S+G 
demolice 
G 

15 Domanský 1,5 m TP+G 
 16 Pacovský 2,5 m S 
 

17 Baudyš nad 2,5 m G 
demolice 
G 

18 Hurych   G 
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Povodeň Klecánky - příklady rozdělení prostředků 
 

     

 

Dary od občanů a firem + 
výtěžek z Veteran rallye a 
koncertů  

280 000 Kč 280 000 Kč 

 

 

Dary od obcí Hodslavice a 
Zdounky 

70000 70000 

 

 

Dar od KÚSK 160 000 Kč 

  

  
510 000 Kč 350 000 Kč 

 

     Varianty - přidáno 160.000,- Kč z daru  KÚSK 
 

     A ZATOPENO 12 DOMŮ (510.000,-/12) 42 500 Kč 

     B ZATOPENO 29 DOMŮ (510.000,-/30) 17 000 Kč 

     C 17 DOMŮ PO 5.000,- Kč (18*5.000,-) 5 000 Kč 

 
12 DOMŮ PODÍL ZBYTKU (420.000,-/12) 35 000,00 Kč 

     Varianty - bez daru KÚSK 
   

     A ZATOPENO 12 DOMŮ (350.000,-/12) 29 167 Kč 

     B ZATOPENO 29 DOMŮ (350.000,-/30) 11 667 Kč 

     C 17 DOMŮ PO 5.000,- Kč (18*5.000,-) 5 000 Kč 

 
12 DOMŮ PODÍL ZBYTKU (420.000,-/12) 21 666,67 Kč 
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Příloha č. 2 

Souhrnná zpráva o povodních 2013  

pro Zastupitelstvo města konané 15. července 2013 
 

Vzestup hladiny se začal projevovat v pátek 31. 5. 2013, kdy průtok byl 440 m3/s. Ve 12 hod. nastal I. 

povodňový stupeň. Tento den se také svolala povodňová komise ve složení pan Beran, Kodet a pan 

Němeček. Povodňová komise vyslechla předpověď Povodí, že průtok bude kolísat do 500 m3/s. 

 V sobotu 1.6 2013 ve 12 hod průtok činil 650 m3/s. Byl úplně sklopen jez a ještě v pozdních nočních 

hodinách byla voda v korytě. Večerní průtok se vyšplhal na 720 m3/s. 

V neděli ve 4:30 byli svoláni Hasiči Klecany a zaměstnanci MěÚ, aby začali vyklízet Klecánky a aby 

byli připraveni evakuovat. V 7:00 byl průtok 1002 m3/s. Začalo velké vyklízení Klecánek. Pan 

místostarosta Ladislav Němeček s p. Plátěnkou v Klecánkách práce řídili. Byl povolán jeřáb z lomu 

Klecany, odváželi se buňky z přívozu, odvezli se odpadkové koše, kontejnery, ploty od hřiště a stihlo 

se odvést i část dřevěných soch. Některé věci se nestihli odvést, jako lavičky. V neděli 2. června 2013 

v 10 hod. Vltava dosáhla III. povodňové aktivity stav ohrožení. Průtok Vltavy byl v tuto dobu cca 

1485 m3/s. V neděli 2. června ve 21:00 se sešel Krizový štáb, ve složení p. Kurhajec, Němeček, 

Beran, Kodet, Wachtl, Jurkenik, Jansa, který pracoval do ukončení odvolání. 

Vltava kulminovala v úterý 4. 6. 2013 v 9:00 hodin, kdy průtok Vltavy byl cca 3360 m3/s. Dne 18. 6. 

2013 došlo ve 12:00 k ukončení činnosti Krizového štábu a dále zůstala v činnosti povodňová komise 

města. Rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje byla 19. 6. 2013 v 8:00 byla ukončena činnost stále 

pracovní skupiny Krizového štábu Středočeského kraje.  

Obyvatelé Klecánek byli vyzváni k evakuaci, kterou z velké části odmítli, protože se mohli dostat ze 

svých domovů přes své zahrady. Jediný byl evakuován p. Čorňák, který byl umístěn do ubytovny 

města v Kasárnách. K těmto lidem jezdili hasiči na člunech a dodávali jim potřebné věci. Se všemi 

obyvateli jsme byli v kontaktu přes mobilní síť a osobně při kontrolách. Ve středu 5. 6. 2013 Vltava 

začala klesat. Jak voda klesala, tak začala odkrývat to, co vada způsobila. Čistili se zaplavené domy, 

zahrady a ostatní prostranství od naplaveného bahna a nepořádku co voda přinesla.  

Na odstraňování povodňových škod se velkou měrou podíleli hasiči z Aera Vodochody, Dolínku, 

Brandýsa nad Labem, Škvorce, Konětop, Dřevčic, Čelákovic, ale především naši kluci z Klecan. 

Významnou pomoc při organizaci a hlídání poskytli členové Obecní policie Zdiby a členové Policie 

ČR z Dolínku a z dalších jednotek.  Velké díky patří hlavně p.  Wachtlovi z OP Zdiby a p. Jansovi 

z Policie ČR. 

Obyvatelé zaplavené části Klecánek určitě nezapomenou na obětavou pomoc všech dobrovolníků, 

kteří se nabízeli s pomocí. Také patří díky těm, co mysleli na občany Klecánech a pomohli jim jak 

finanční pomocí, tak i materiální pomocí ve formě čisticích prostředků a náčiní na uklízení 

domácností.  

Pracovnice Mě. Úřadu Klecany měly stálé služby, aby zajistily potřebnou pomoc pro občany 

zaplavené povodní, tak pro hasiče. Pracovnice Mě.Ú. měly na starosti komunikaci s občany, 

zajišťovaly centrály, WAPky, vysoušeče a ostatní věci, které byli potřeba pro to, aby Klecánky 

vypadali tak jako dříve.  

Některým lidem se dostala voda jen na zahradu, většině lidem voda zaplavila sklepy a ty největší 

škody byli na domech, kde se voda dostala do obytných částí. Jsou to rodiny jako p. Rychlík, Kuncovi, 

Cimrmanovi, Baudyšovi, Kušnírovi, Krsovi, Šarochovi, Čorňák, Mayerovi, Schubert (Mulač) BD, 

Dubských, Vokáčovi. 

Voda letos vystoupala od horní hladiny Vltavy 175.00 m. n. m. do výše 180.80 m. n. m. tzn. 5,80 

metrů na silnici u jezu o neuvěřitelných 4,30 m. 

V Klecánkách bylo během letošních povodní zaplaveno celkem 28 domů a chat.  

Celkové odhadované škody na majetku státu, obce, kraje, podnikatelů, nepodnikajících osob i 

právnických nepodnikajících osob činí cca 105 milionů Kč.  

Z toho např.  

- na majetku státu jde o škodu 51,5 milionů (malá vodní elektrárna včetně jezu, dále 

kontaminace půdy);   

- obec přišla zhruba o 20,2 mil. Kč (to je pozemní komunikace: 6,5 mil, kanalizace včetně PTS 

2,3 mil., rozvodna elektřiny vč. veřejného osvětlení 3,8 mil, škody na přívozu a jeho zázemí 
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1,2 mil., dětská hřiště a sportoviště spolu se zastávkou autobusu 3,5 mil.), škody na ostatních 

stavbách jsou 1,3 mil., kontaminaci půdy 1,4 mil. Kč; 

- klecanští podnikatelé utrpěli škodu 2,6 mil. (občerstvení, kovovýroba),   

- u obyvatel zaplavených domů a dalšího majetku fyzických osob jde o ztrátu 31 mil. Kč.; 

Škody: 

28 vyplavených domů 30 mil. 

Pozemní komunikace 6,7 mil 

Kanalizace vč. PTS 2,5 mil 

Na elektrice vč. VO 4,2 mil 

Přívoz 1,2 mil 

Dětské hřiště + zastávka 3,8 mil 

Jiné stavby 1,3 mil 

Kontaminace 1,4 mil 

 

Dary: 

Celkové dary od občanů a firem do dnešního dne činí 278 230 Kč. Finanční pomoc darovali i obce 

Hodslavice a Zdounky ve výši 70 000 Kč, kterým jsme v minulosti poskytli pomoc zase my. Krajský 

úřad Středočeského kraje doposud přispěl na povodně 899 000 Kč na uhrazení prvotních nákladů 

spojenou s likvidací škod a 160 000 Kč dar na odstranění povodňových škod.  

Celkové příjmy k povodním tedy činí do dnešního dne 1 407 230 Kč. 

Dary od občanů a firem 278 230 Kč 

Dary od obcí Hodslavice a Zdounky 70 000 Kč 

Dar od KÚSK 1 059 000 Kč 

Celkem   1 407 230  Kč 

 

Výdaje: 

Výdaje do dnešního dne města za úklidové prostředky a materiál činí 291 115,96 Kč. Pro stravování 

hasičů, dobrovolníků a občanům zasaženým povodní město zaplatilo 76 249,00 Kč. Zemní práce 

město stálo 235 621,50 Kč. Potřebné byli i centrály a vysoušeče, které město stálo 297 762,90 Kč. 

Další položkou byli ostatní práce, které se vyšplhali na 642 193,79 Kč. Kde nejvíce stál svoz odpadů, 

který činil skoro půl milionu korun českých. 

Celkové výdaje města za povodně k dnešnímu dni činí 1 542 943,15 Kč.  

Úklidové prostředky a materiál 291 115,96 Kč 

Stravování 76 249,00 Kč 

Zemní práce 235 621,50 Kč 

Vysoušeče + centrály + benzín  297 762,90 Kč 

Ostatní práce 642 193,79 Kč 

Celkem 1 542 943,15 Kč 

 

V dalším období budeme případnou finanční a materiální pomoc využívat k likvidaci vzniklých škod 

na obecním majetku. 
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Kdo pomáhal Dary 

Dobrovolníci  Stavebniny SMOLA, s. r. o. 

Mě.Ú - zaměstnanci AuFas (gr. Ateliér) 

Matějka – vyřídil ČEZ + plyn MěÚ. Odolena Voda 

O.P. Zdiby MěÚ. Úvaly 

Policie ČR Halásek – fekál, centrála (BIOWA s.r.o.) 

Lom Klecany, s.r.o. (jeřáb) MěÚ. Brandýs – St. B. 

Autodoprava Stanislav Kříž večerka 

PN stav, s.r.o. (kontejnery) Ahold, a.s. 

Zbraněk Ota – kamión 2x (návěs) Dvořák Dan - jídlo 

Veselý Jan - návěs Vysoušeče Procalor (Procházka Jan) 

Povodí Vltavy Slaník Zdiby 

LORD SHIP, a.s. ( brigádníci 40 lidí) Lékarna Krpálek 

Matějková Veronika Křemenová 

Heřman Tomáš VV . vysoušeče (Kašníkovi) 

Relich Marek  

Laňka Tomáš  

Busch Jan  

Holub Jan  

Přenosil – JCB (bagr)  

Bačina – fekál, traktor, (Brzybohatý J.)  

Zábal Líbeznice – amic kontejner  

Míšek Jirka  

A.S.A. - kontejnery  

Havlásek centrála  

p. Brož centrály Brandýs  

Lichovník – brigádníci  

Skauti Klecany, Čelákovice  

Hurych Eda – elektro, ČEZ – p. Fenzel  

Pávek Adam (zeleň)  

Stanislav Richard – jeřáb, amic  

Smíšek Pavel - bagr  

HZSP Aero Vodochody  

SDH Klecany  

SDH Dolínek  

SDH Brandýs nad Labem  

SDH Škvorec  

SDH Konětopy  

SDH Dřevčice  

SDH Čelákovice  

Žáci ZŠ Klecany s pedagogy   

TJ Sokol Klecany – oddíl kopané  

Horovi  

Václavíkovi  

Členové rybářského svazu MO Klecánky  
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Výdaje na povodeň červen 2013 

     
 č. 

dokladu 
datum dodavatel text částka v Kč 

uhrazeno 

dne 

1400 6.6.2013 Kunková úklidové a dezinf. prostředky 8 432,00 6.6.2013 

1401 6.6.2013 Potraviny Kříž stravování 705,00 6.6.2013 

1409 10.6.2013 Potraviny Kříž stravování 405,00 10.6.2013 

1410 10.6.2013 Potraviny Kříž stravování 1 171,00 10.6.2013 

1425 10.6.2013 Richard Stanislav zemní práce, doprava 9 700,00 10.6.2013 

1435 10.6.2013 Tomi-korda brodící kalhoty 2 422,00 10.6.2013 

1435 10.6.2013 Hrubý PHM 10 975,00 10.6.2013 

1435 10.6.2013 Bauhaus, k. s. vysokotlaký čistič 9 490,00 10.6.2013 

1453 12.6.2013 Mibag 

záloha na pronájem 5 ks 

vysoušečů 30 000,00 12.6.2013 

1455 12.6.2013 Kunková Simona chloramin 364,00 12.6.2013 

1458 12.6.2013 dle dokladů stravování 4 312,00 12.6.2013 

1494 17.6.2013 Duras štěrk 3 211,00 17.6.2013 

1501 17.6.2013 OBI kalové čerpadlo s hadicí 7 149,00 17.6.2013 

1521 19.6.2013 Vladimír Hrubý PHM 21 331,00 19.6.2013 

1524 19.6.2013 Duras písek 1 089,00 19.6.2013 

1525 19.6.2013 JIP plastové příbory 678,00 19.6.2013 

1540 24.6.2013 Tatíčková stravování 1 737,00 24.6.2013 

1551 24.6.2013 České štěrkopísky kamenivo 20 300,00 24.6.2013 

1552 24.6.2013 Richard Stanislav zemní práce 37 500,00 24.6.2013 

1559 24.6.2013 Ondřej Rudolf nůžkový stan-na dobírku  7 800,00 24.6.2013 

1650 8.7.2013 Richard Stanislav jeřábnické a přepravní práce 14 000,00 8.7.2013 

101683 24.6.2013 CCS PHM 88 136,90 24.6.2013 

210302 5.6.2013 Kampi office group, s. r. o. úklidové prostředky, nářadí 7 804,00 14.6.2013 

210312 7.6.2013 Rabat ČR pytle na odpad 1 300,00 20.6.2013 

210313 7.6.2013 Total protect, s. r. o. holinky 3 666,00 14.6.2013 

210316 10.6.2013 PE Retail CZ, s. r. o. 2 ks odvlhčovače Master DH 44 58 970,00 14.6.2013 

210321 10.6.2013 DD Gastro stravování 16 062,00 14.6.2013 

210322 10.6.2013 DD Gastro stravování 14 352,00 14.6.2013 

210324 11.6.2013 Kampi office group, s. r. o. nářadí, rukavice 5 184,00 14.6.2013 

210325 11.6.2013 Lékárna Klecany, s. r. o. zdravotnický materiál, léky 6 711,08 14.6.2013 

210328 12.6.2013 Kampi office group, s. r. o. stravování 3 532,00 18.6.2013 

210329 12.6.2013 Total protect, s. r. o. holinky 2 468,00 24.6.2013 

210330 12.6.2013 Dufek Martin vybavení pro hasiče 146 107,00 24.6.2013 

210336 14.6.2013 Dopramo, spol. s r. o. odčerpávání vody 2 541,00 27.6.2013 

210341 17.6.2013 Dopramo, spol. s r. o. odčerpávání vody 1 089,00 27.6.2013 

210342 17.6.2013 DD Gastro stravování 16 033,00 24.6.2013 

210343 17.6.2013 DD Gastro stravování 17 940,00 24.6.2013 

210344 17.6.2013 Flopp CZ, s. r. o. rukavice 5 462,00 24.6.2013 

210345 17.6.2013 K2P, s. r. o. holinky, pláště 10 166,00 26.7.2013 

210346 18.6.2013 Miloslav Přenosil zemní práce 33 033,00 24.6.2013 
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210347 18.6.2013 Miloslav Přenosil zemní práce 47 583,25 24.6.2013 

210349 18.6.2013 Woodcote materiál 462,00 24.6.2013 

210351 18.6.2013 Bane, spol. s r. o. statická kontrola objektů 3 509,00 24.6.2013 

210353 19.6.2013 VEZAP, s. r. o. odvoz odpadů 2 178,00 26.6.2013 

210356 19.6.2013 Eduard Hurych obnovení dod. elektřiny 47 322,79 26.6.2013 

210358 20.6.2013 

Phoenix-Zeppelin, spol. s r. 

o. elektrocentrála pronájem  37 747,00 26.6.2013 

210361 21.6.2013 Woodcote materiál 102,00 2.7.2013 

210362 21.6.2013 Stavokomplet, spol. s r. o. zapůjčení elektrocentrál 41 113,00 26.6.2013 

210364 25.6.2013 Zábal Jan zemní práce 30 492,00 8.7.2013 

210369 26.6.2013 Stavebniny Srb,s.r.o. vědra, lopaty, hrábě 4 876,88 8.7.2013 

210373 28.6.2013 Miloslav Přenosil zemní práce 40 111,50 8.7.2013 

210376 1.7.2013 Window Holding, a. s. refundace mzdy L. Richter 3 282,00   

210379 3.7.2013 Alfeza, s. r. o. oprava svodidel 14 436,00   

210381 3.7.2013 Čakus, s. r. o. oprava komunikace 75 504,00   

210385 4.7.2013 Miloslav Přenosil zemní práce 23 201,75   

210391 9.7.2013 .A.S.A. odvoz odpadů 483 786,00   

210392 9.7.2013 Karel Kostelecký oprava křovinořezu, náhr. Díly 8 546,00   

210393 9.7.2013 Karel Kostelecký pila, burska, aku 33 789,00   

    Ahold úklidové prostředky, nářadí 11 573,00   

   
celkem 

1 542 

943,15 

  

Úklidové prostředky + materiál pro hasiče 291 115,96 

Stravování 76 249,00 

Zemní práce 235 621,50 

Vysoušeče + centrály + benzín 297 762,90 

Konečné práce 642 193,79 

Celkem 1 542 943,15 
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Datum Čas Průtok  Datum Čas Průtok 

10.6.2013 5:00 1010 m3/s  18.6.2013 11:30 357 m3/s 

 

6:10 991 m3/s   14:20 357 m3/s 

10:30 995 m3/s   18:00 357 m3/s 

11:50 950 m3/s  19.6.2013 8:00 357 m3/s 

16:00 968 m3/s   12:00 357 m3/s 

18:30 974 m3/s   15:00 357 m3/s 

23:00 1000 m3/s  25.6.2013 13:00 396 m3/s 

11.6.2013 5:00 1044 m3/s   17:00 453 m3/s 

 

8:00 1060 m3/s   18:10 503 m3/s 

13:00 1088 m3/s   18:20 509 m3/s 

14:10 1050 m3/s   22:00 548 m3/s 

18:00 1010 m3/s  26.6.2013 6:10 542 m3/s 

20:30 859 m3/s   9:00 542 m3/s 

12.6.2013 5:00 737,2 m3/s  27.6.2013 9:00 447 m3/s 

 

6:50 714 m3/s  28.6.2013 9:00 388 m3/s 

12:50 720 m3/s  29.6.2013 9:00 312 m3/s 

16:40 703 m3/s  30.6.2013 9:00 255 m3/s 

22:00 708 m3/s  1.7.2013 9:00 244 m3/s 

13.6.2013 2:00 703 m3/s     

 

7:00 686 m3/s     

22:00 626 m3/s     

14.6.2013 7:50 559 m3/s     

 

16:50 542 m3/s     

18:00 531 m3/s     

20:00 503 m3/s     

23:00 514 m3/s     

15.6.2013 5:00 514 m3/s     

 

8:00 503 m3/s     

10:00 492 m3/s     

19:00 469 m3/s     

16.6.2013 8:00 430 m3/s     

17.6.2013 6:30 357 m3/s     

 

8:00 357 m3/s     

15:50 357 m3/s     

 

Datum Čas Průtok 

31.5.2013 9:00 440 m3/s 

1.6.2013 9:00 650  m3/s 

 
24:00 720 m3/s 

2.6.2013 7:00 1002 m3/s 

 
11:30 1485 m3/s 

 

16:40 1500 m3/s 

18:00 1926 m3/s 

19:40 1983 m3/s 

3.6.2013 6:00 2625 m3/s 

 

9:00 2860 m3/s 

18:00 2933 m3/s 

22:30 3080 m3/s 

4.6.2013 5:00 3200 m3/s 

 

9:00 3360 m3/s 

15:00 3090 m3/s 

19:00 2800 m3/s 

22:00 2700 m3/s 

5.6.2013 6:15 2470 m3/s 

6.6.2013 8:00 2180 m3/s 

 

18:00 1820 m3/s 

22:00 1800 m3/s 

24:00 1790 m3/s 

7.6.2013 6:00 1730 m3/s 

 

14:00 1740 m3/s 

17:00 1730 m3/s 

8.6.2013 8:00 1640 m3/s 

 
18:00 1240 m3/s 

9.6.2013 8:20 1210 m3/s 

 

12:00 1550 m3/s 

13:30 1090 m3/s 

15:20 1260 m3/s 

19:00 1010 m3/s 
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