
Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany 

konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany 

 

Zasedání zahájeno v 18:15 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 30. ledna 2013, společně s programem jednání. 

Podle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů Zastupitelstva města, 4 členové 

Zastupitelstva města omluveni – Dagmar Valterová, Zdena Tomášová, Ing. Miroslav 

Filinger, Jan Busch, neomluven Martin Hora. Toto zasedání bylo usnášeníschopné. 

Občané nepřítomni 

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, Martin Lemon, Ing. Antonín Kučera 

Hlasování: 10 - 0 – 0 schváleno 

 

Hlasovalo se o návrhu zvolení na dva ověřovatele zápisu: 

Daniel Dvořák, Jiří Medek.           

Hlasování: 10 - 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.  Projednání návrhu připojení města k MAS Nad Prahou 

3.  Založení účtu u ČNB 



4.  Schválení dodatku č. 1 k SoD náměstí – II.etapa 

5.  Pozvánka na semináře – mediace 2013 

6.  Diskuze 

7.  Schválení přehledu přijatých usnesení 

8.  Závěr 
 

                                                 

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

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

hlasovat o schválení programu zasedání. 

 

Hlasováni: 10 – 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) Projednání návrhu připojení města k MAS Nad Prahou 

17. ledna 2013 proběhlo na OÚ Líbeznice jednání, kterého se zúčastnilo i vedení 

města Klecany. Předmětem jednání bylo seznámení starostů se vznikajícími   Místními 

Akčními Skupinami (MAS). Jedná se o sdružení obcí, svazku obcí do oblastních 

seskupení, pomocí kterých se budou od roku 2014 rozdělovat dotace jednotlivým 

obcím. Do 12. 2. 2013 se musí obce zaregistrovat u nějaké MAS. Musí to být skupina 

obcí, na kterou daná obec katastrálně navazuje. Záležitost byla 28. ledna projednána             

i na předsednictví DSO Dolní Povltaví. Zřízení vlastní MAS obnáší na vstupu při 

zaregistrování a s tím spojené náležitosti, investici řádově 500 000,- Kč, což finančně 

ani časově není možné. Proto se na jednání dojednalo připojení se obcí DSO Dolní 

Povltaví k MAS Nad Prahou, jsou zde obce sdružené ve svazku Mratínský potok, jde  

o obce Líbeznice, Bášť, Měšice, Hovorčovice, Přezletice a další. 

  

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž 

cílem je rozvoj regionu NAD PRAHOU, území severně od hranic Prahy mezi pravým 

břehem Vltavy a levým břehem Labe, metodou LEADER a to zejména: 

• tvorba strategií a plánů rozvoje regionu, 

• koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech, 

• rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu, 

• vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití 

krajiny, 

• ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního 

prostředku pro rozvoj turistického ruchu, 



• podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí, 

• služby při financování projektů k rozvoji regionu, 

• posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu, 

• koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu, 

• tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji 

regionu, 

• součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu, 

• příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek, 

• výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže, 

• spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, 

• zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu, 

• provoz informačního centra a jeho koordinace a rozvoj, 

• komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji 

regionu, 

• poradenská činnost, 

• činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu, 

• vydávání tiskovin, 

• organizace kulturních, vzdělávacích, společenských a sportovních akcí. 

  

Cílem těchto MAS je společně žádat o dotační prostředky na projekty v dané oblasti   

a finanční částky rozdělovat v těchto menších oblastech. 

Pro vstup je třeba nabídnout sdružení katastrální území obce k tomu, aby na něm 

mohla MAS fungovat. V té chvíli mohou Rámcovou partnerskou smlouvu sepsat 

podnikatelé, občanská sdružení a další subjekty, samozřejmě i obec. 

Zároveň by bylo vhodné projednat i možnost zapojení města do fungování MAS, která 

s sebou sice přináší již určité závazky (viz návrh partnerské dohody), ale dává 

nepoměrně větší možnosti se podílet na tvorbě výše zmíněné strategie a rozhodování  

o výběru projektů (viz statut). Návrh partnerské dohody a statut naleznete                            

v přiložených souborech. V případě vašeho kladného rozhodnutí je nutné přijetí 

následujícího textu usnesení. 

Cílem těchto místních akčních skupin je umožnit čerpat dotace pro osoby s IČ, protože 

v roce 2014-2020 dojde k omezení ROPů a MAS bude rozhodovat o čerpání 

prostředků z Evropské unie. Každá obec, sdružení, osoba s IČ – každý člen bude mít 

jeden hlas; bez ohledu na počet obyvatel, pokud zaplatí příspěvek. Osoba s IČ může 

žádat o dotaci bez obce, téma si vybere region sám. MASky fungují i jinde. 51% 

v MAS tvoří neziskové organizace a podnikatelé, 49% obce, proto nemůže nastat 

diktát obcí. 

Je dobré se přihlásit a umožnit na našem území podnikatelům a neziskovým 

organizacím se o dotaci přihlásit i do budoucna. 

Místostarosta upřesnil finanční stránku ze strany obcí. V případě schválení poskytnutí 

území MAS, obec neplatí žádný poplatek. V případě, že se stane členem MAS 



uzavřením smlouvy, uhradí obec 2.500,- Kč, podnikatelé, neziskové organizace              

i občané platí jiné částky. Občané nemají možnost čerpat prostředky, ale mají možnost 

hlasovat na valné hromadě. 

Starosta uvedl, že bude možno čerpat prostředky v oblasti životního prostředí. Na KÚ 

zaslechl, že s ČR se počítá jako se zásobárnou vody, proto lze očekávat podporu. 

Starosta se zeptal, zda má někdo dotaz nebo chce něco doplnit. Přihlásil se p. Bendl, 

který se ptal, zda se Klecany budou hlásit jen pod Svazkem obcí Dolní Povltaví nebo               

i Město Klecany. 

Starosta odpověděl, že na dopolední schůzce svazku bylo rozhodnuto, že se svazek 

přihlásí a doporučují i jednotlivým obcím stát se členem také. Zvýšil by se tím počet 

hlasů na valné hromadě. 

P. Bendl upozornil, že poplatek za členství se platí každý rok. 

P. Valtera se zeptal, zda jsou orgány (představenstvo, dozorčí rada, správní rada, valná 

hromada) MAS dle zákona. 

Starosta odpověděl, že v první fázi budou projekty připravovat, ale určitě dojde 

k oboustranné spolupráci. Místostarosta doplnil, že zatím budou v těchto orgánech 

pracovat zadarmo a až budou dotace, mají určené procento odměn.  

Nikdo další se o slovo nepřihlásil, starosta řekl, že usnesení je rozděleno do více částí 

a dal hlasovat o usnesení 

 

Zastupitelstvo města Klecany schvaluje připojení správního území města Klecany 

do územní působnosti místní akční skupiny MAS Nad Prahou od 8. 2. 2013                

a s přípravou Integrované strategie území (ISÚ) pro příslušné území 

 
Hlasováni: 10 – 0 – 0 schváleno 

 

Starosta dal hlasovat o schválení usnesení v navrženém znění 

 

 Zastupitelstvo města Klecany 

I. schvaluje uzavření rámcové partnerské smlouvy se společností MAS Nad 

Prahou, o. p. s.; 

II. pověřuje starostu podpisem smlouvy dle přílohy tohoto usnesení  

III. pověřuje starostu a místostarostu zastupováním města,  při jednání Valné   

hromady MAS Nad Prahou. 

 

Hlasováni: 10 – 0 – 0 schváleno 

 

Bod II. a III. jsou v „ukládá“ 

 



3) Založení účtu u ČNB 
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon           

č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, 

si musí všechny obce zřídit účet u České národní banky, určený k příjmu dotací            

a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního 

fondu. Toto je nutné provést do tří měsíců od nabytí účinnosti zákona. 

Z tohoto důvodu musíme i my zřídit účet u ČNB. 

  

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

P. Bendl se zeptal, zda nehrozí ze strany ČNB prodlení, když musí všechny obce zřídit 

účet u ČNB. Starosta odpověděl, že se pracovnice ČNB obávají, že nyní nemají žádné 

žádosti o založení účtu a ke konci zákonné lhůty pro založení účtu nebudou stíhat. 

Město případnému prodlení předejde včasným podáním žádosti, na které již nyní 

pracuje paní účetní.  

Nikdo další se nepřihlásil o slovo, zastupitelstvo vzalo tento bod na vědomí. 

  

Slova se ujala Ing. Holubová 

  

4) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě se společností Sládek Group, a. s. pro 

projekt „Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech – II. etapa“ 
  

Město Klecany podepsalo se společností SLÁDEK GROUP, a. s. dne 1. 10. 2012 

smlouvu o dílo č. 2012/04 na stavbu „Revitalizace náměstí V. B. Třebízského 

v Klecanech – II. etapa“. V rámci stavby je řešena oprava části komunikací Do 

Klecánek a Do Kaštan, zbudování parkovacích stání a chodníků, která navazuje na 

projekt z dotace. Projekt je vysoutěžen na částku ve výši 3.486.244,- Kč bez DPH. 

Podpis dodatku se týká změny termínu dokončení díla do 30. 4. 2013, jelikož v roce 

2012 nabylo možné realizovat asfaltový povrch komunikací (ohlášení stavby jsme 

dostali až 15. 11. 2012). Rovněž dojde k rozdělení fakturace na 2 platby – platbu za 

realizaci díla od listopadu 2012 do února 2013 a platbu za dokončení díla. Dále se 

dodatek týká víceprací, které představují opravy komunikace nad bývalou požární 

nádrží ve výši 502.510,- Kč bez DPH a zbudování chodníku do Klecánek (podél 

komunikace pod bytovým domem č. p. 424 – Beck).  Jedná se o celkové navýšení 

ceny o 604.507,- Kč bez DPH. 

Ing. Holubová dále uvedla, že vzhledem k náročnosti administrace žádostí o platbu ze 

strany ROP, společnost Sládek Group stále čeká na zbývající část první platby, čímž se 



dostává do značných finančních potíží, proto se snaží kvůli revolvingovému úvěru 

vystavit co nejvíce faktur za ukončené práce . 

 

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

proto dal hlasovat o usnesení následujícího znění. 

 

Zastupitelstvo města Klecany schvaluje podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo                  

č. 2012/04 se společností SLÁDEK GROUP, a. s. pro projekt  „Revitalizace 

náměstí V. B. Třebízského v Klecanech – II. etapa“, který se týká provedení 

víceprací projektu   

 

Hlasováni: 10 – 0 – 0 schváleno 

 

P. Bendl dodal, že být na místě společnosti Sládek Group, dodatek by nepodepsal kvůli 

formulaci týkající se úhrady „po 10. 2. 2013“, což může být i v roce 2020. Navrhuje 

upravit splatnost do 30ti dnů. 

Ing. Holubová přislíbila splatnost upravit po dohodě se spol. Sládek Group. 

 

5) Pozvánka na semináře – mediace 2013 
V materiálech zastupitelé obdrželi pozvánku na seminář. Semináře jsou pořádány 

v návaznosti na konferenci o mediaci a jejich cílem je bližší seznámení 

s problematikou soužití letiště a regionu a s metodou mediace jako formy 

mimosoudního řešení sporů. 

V Klecanech se bude tento seminář konat dne 5. 3. 2013 v zasedací místnosti MěÚ. 

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

Zastupitelstvo tento bod vzalo na vědomí. 

  

6)  Diskuze 
 Starosta požádal zastupitele o příspěvky do diskuse. 

Přihlásil se p. Valtera, který v návaznosti na inventuru majetku města, které se 

zúčastnil jako člen DIK, řekl, že se s p. Plátěnkou domluvili, že do příští inventury by 

mělo být nářadí přiděleno jednotlivým pracovníkům na osobní karty. Pí Langová 



řekla, že podklady, které se jí vrátily od p. Plátěnky, zpracovala a s návrhem p. Valtery 

souhlasí. 

Starosta řekl, že některý majetek nebyl označen, proto se budeme zabývat lepším 

označením. 

P. Lemon upozornil, že v kasárnách není po ovcích řádně uklizeno, že u DPS jsou na 

zámkové dlažbě jejich exkrementy a toto není cesta k zabydlení kasáren. 

P. Lemon dále upozornil na zastaralý přehrávač na hřbitově, který již nevyhovuje 

(nelze přehrávat MP3, flashku, nutíme pozůstalé používat CD). Starosta odpověděl, že 

pověří p. Marka Kotrče jeho koupí. 

Ing. Kučera se zeptal na předložené rozúčtování odpadu za r. 2012. Místostarosta 

odpověděl, že se jedná o informaci, že skutečné náklady neklesly pod 500,- Kč            

a nebudeme snižovat poplatek za odpad. Poplatek za svoz a odstranění odpadu stále 

existuje, jen platí některé úlevy. 

Starosta požádal přítomné zastupitele, aby ve svém okolí šířili informaci o nutnosti 

vyzvednout si známku na popelnice pro rok 2013. 

Ve Struhách je skládka, kterou město opakovaně likviduje. 

Starosta informoval o dotaci ČOV. Investice na rekonstrukci ČOV je vysoká, dotace 

může dosáhnout až 72% z celkové částky, ale i tak bude spoluúčast obce i 28 mil. Kč 

nebo více. Je třeba zvážit cestu, aby město nemuselo dát peníze z rozpočtu, dát ČOV 

do majetku VKM, které by rekonstrukci financovaly. Podmínkou dotace je vyhlásit 

výběrové řízení na provozovatele ČOV.  Další možností je, aby město zřídilo s. r. o.             

a provozovalo kanalizaci samo. Vyzval zastupitele, aby o možnostech přemýšleli           

a zjišťovali možnosti, protože na některém z dalších zasedání toto bude třeba řešit. 

Žádost o dotaci toto neohrožuje, i kdyby město dotaci získalo, stále má možnost ji 

přijmout nebo odmítnout. 

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil, proto starosta přistoupil k dalšímu bodu jednání. 

7) 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 10 – 0 – 0 schváleno 

 

8) 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 v 19:14 hod 

  

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 ………………………… …………………………… 

 Daniel Dvořák Jiří Medek  

 

 

 

 ………………………… …………………………… 

 Ladislav Němeček Ivo Kurhajec 

 místostarosta starosta 

 

 
Č. j.:  583/2013 
 


