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Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. prosince 2013  

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 3. prosince 2013 společně 

s programem jednání. 

 

Podle prezenční listiny bylo přítomno 11 členů Zastupitelstva města, 3 členové omluveni – Ing. J. Pinc, 

Ing. M. Filinger, D. Valterová, 1 zastupitel přišel později – Ing. Kučera, 1 zastupitel ohlásil pozdější 

příchod, ale nepřišel – M. Hora. Toto zasedání bylo usnášeníschopné. 

 

Přítomno 5 občanů, 1 host 

 

Zapisovatelka: Jana Langová 

 

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

 

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

Zdena Tomášová, Jiří Valtera, Jan Busch 
 

Hlasování: 10 – 0 – 0 schváleno 

 

Hlasovalo se o návrhu zvolení na dva ověřovatele zápisu: 

Jiří Medek, Daniel Dvořák 

 

Hlasování: 10 – 0 – 0 schváleno 

 

1) Program zasedání 

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

starosta města ke schválení program zasedání v následujícím znění: 

 

1.       Schválení programu ZMě 

2.       Plnění usnesení minulého jednání ZMě 

3.       Rozpočtové opatření č. 10/2013 

4.       Rozpočty DSO na r. 2014    

5.       Rozpočet na rok 2014 

6.       Rozpočtový výhled  2014 - 2017 

7.       Změna ÚP č. 2  Northpoint  DC07 

8.       Prodej části pozemku 626/14 - ČEZ 

9.       Změna zřizovací listiny ZUŠ 

10.     Návrh kandidáta přísedícího okr. soudu  P-V 

11.     Žádosti o dotace v roce 2014                 

12.     Diskuze 

13.     Schválení přehledu přijatých usnesení  

14.     Závěr 

                                                                             

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

programu anebo návrhy na jeho změnu. 

Přihlásil se p. Knebl, který navrhl změnit pořadí projednávání bodů programů tak, aby se rozpočtový 

výhled na r. 2014 - 2017 projednával dříve než rozpočet Města na r. 2014. 

Starosta poděkoval za návrh a odpověděl, že pořadí projednávaných bodů zůstane stejné, protože 

položky v rozpočtovém výhledu týkající se roku 2014 jsou totožné jako položky již schválené 
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v předchozím rozpočtovém výhledu. Nebude se na nich nic měnit, upravují se pouze položky  

r. 2015-2017. Rozpočet Města na r. 2014 rozpočtový výhled neovlivní. 

Nikdo další neměl námitky proti navrhovanému programu, proto dal starosta hlasovat o jeho schválení. 

 

Hlasování: 10 – 0 – 0 schváleno 

 

Dále 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 minulého jednání ZMě 

Slovo měl i nadále starosta. 

Z minulého jednání ZMě nebyl bod ukládá. 

Schválené body byly řešeny v souladu se schválením. 

V bodě II. bere na vědomí odstavec 3) stanovisko přítomných občanů Vinice ke změně ÚP č. 1 a jejich 

nespokojenosti s informovaností. 

S odvoláním na odstavec 9.2 článku IX smlouvy mandátní č. 32006 uzavřené dne 9. července 2012 

(dále jen „Smlouva“) se smluvní strany dne 6. listopadu 2013 dohodly na změně smlouvy z důvodu, 

které vyvolala 

1) novela stavebního zákona, provedenou zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a některé související zákony, s účinností ode dne 1. ledna 2013. 

2) rozšíření předmětu plnění o opakované veřejné projednání a podstatnou úpravu návrhu změny č. 1 

územního plánu Klecan zpracovaného podle „Pokynů pro podstatnou úpravu návrhu změny č. 1 

územního plánu Klecan pro opakované veřejné projednání“, vzhledem k tomu, že na základě výsledků 

veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Klecan konaného dne 7. srpna 2013 došlo k podstatné 

úpravě návrhu změny č.1 ÚP Klecan, který je třeba opakovaně veřejně projednat v souladu s § 53  

odst. 2 stavebního zákona. 

Z tohoto důvodu je nutné schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a mandátní č. 32006 uzavřené dne  

9. července 2012 na akci „změna č. 1 Územního plánu Klecan“ číslo smlouvy 32006, číslo dodatku 

DOD1 mezi objednatelem - Město Klecany a zhotovitelem Prisvich, s. r. o. 

 

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

hlasovat o schválení usnesení následujícího znění. 

 

ZMě schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a mandátní č. 32006 uzavřené dne 9. července 2012 

na akci „změna č. 1 Územního plánu Klecan“ číslo smlouvy 32006, číslo dodatku DOD1 mezi 

objednatelem - Město Klecany a zhotovitelem Prisvich, s. r. o. 

  

Hlasování: 10 – 0 – 0 schváleno 

 

V 18:28 hod přišel Ing. Kučera 

 

3) Rozpočtové opatření č. 10/2013  

Starosta předal slovo předsedkyni FV Ing. Kristýně Holubové, která řekla, že k dnešnímu jednání mají 

zastupitelé na stole rozpočtové opatření č. 10, které je realizováno z důvodu úpravy položek rozpočtu 

v posledním čtvrtletí letošního roku.  

Jedná se především o úpravu skutečného stavu, jelikož již není možné řešit další úpravy v rámci 

rozpočtového opatření v lednu 2014. V příjmové části je úprava v pol. 4122 Dotace z důvodu vrácení 

dotace na prvotní náklady v souvislosti s povodní a přijetí dotace na hasiče. Další stěžejní úpravy se 

týkají přijaté platby k projektu Zateplení a výměna výplní otvorů Základní škola v Klecanech ze SFŽP – 

položky 4213 a 4216 a přijaté první platby k projektu Rekonstrukce MŠ Klecany – položky 4123 a 

4223.  
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Ve výdajové části došlo k převodu prostředků na paragraf 2212 Silnice, s níž souvisí další projednávaný 

bod – podpis dodatku ke smlouvě o dílo o provedení oprav silnic Přemyšlenská a Mírová. Jelikož 

nedošlo k čerpání u jiných položek, byly nedočerpané prostředky přesunuty zpět na Silnice a budou 

uhrazeny práce provedené v letošním roce. Na paragrafu 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti je 

ponížení nečerpaných prostředků na povodně. 

 

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

dala hlasovat o schválení RO č. 10 v navrženém znění   

 

Hlasování: 10 – 0 – 1 (Ing. Bendl) schváleno 

 

Ing. Holubová navrhla v souvislosti se schválením RO č. 10/2013 zároveň projednat a schválit podpis 

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 018-2012, číslo zhotovitele  1507.2030485LPA   

Jak již zmiňovala v komentáři k rozpočtovému opatření č. 10 na rok 2013, v letošním roce byly 

realizovány opravy silnic Přemyšlenská a Mírová. Zastupitelé e-mailem obdrželi návrh dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo, který narovnává skutečně provedené práce a finanční rozsah prací pro rok 2013. Jedná 

se o navýšení ceny ve výši 267.946,79 Kč bez DPH, což představuje celkové navýšení o 3,20 %. 

 

Starosta se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz, chce něco doplnit. Přihlásil se Ing. Bendl, který se zeptal, 

zda k navýšení ceny došlo díky problémům v ul. Dlouhá. Starosta odpověděl, že příčinou jsou např. 

přeložky sítí, větší vrstva betonu v ul. Přemyšlenská, v ul. Mírová kaverny, ul. Dlouhé mřížová tkanina. 

Nikdo další se nepřihlásil, proto dal hlasovat o podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 

objednatele 018-2012, číslo zhotovitele  1507.2030485LPA  se společností EUROVIA CS, a. s. 

 

Hlasování: 11 – 0 – 0 schváleno 

 

4) Rozpočty DSO na r. 2014 

Slovo měl i nadále starosta. Řekl, že zastupitelé v materiálech obdrželi návrh rozpočtu DS Dolní 

Povltaví na rok 2014, který je třeba schválit zastupitelstvy jednotlivých členských obcí. Tento byl již 

schválen sněmem svazku obcí Dolní Povltaví. 

 

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

schvalovaná částka 124.500,- Kč je naším příspěvkem. Starosta odpověděl, že náš příspěvek je ve výši 

10,- za 1 obyvatele, ve stejné výši jako ostatní členové – Klecany, Odolena Voda, Máslovice, 

Vodochody, Klíčany, Zlončice, Postřižín, Kozomín, Veliká Ves, Panenské Břežany. Nikdo další se 

nepřihlásil, dal tedy hlasovat o schválení rozpočtu DS Dolní Povltaví na rok 2014 v předloženém 

znění ve výši 124.500,- Kč 

 

Hlasování: 11 – 0 – 0 schváleno 

 

Dále starosta přistoupil k projednávání rozpočtu DSO Údolí Vltavy. Zastupitelé měli k dispozici  

i rozpočet DSO Údolí Vltavy na rok 2014 i tento byl již schválen sněmem svazku. 

 

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

jedná o červnové akce. Starosta odpověděl, že se jedná o částku cca 60.000,- Kč, Klecany hradí  

cca 40.000,- Kč. Starosta přečetl jednotlivé položky rozpočtu. Nikdo další se nepřihlásil, proto dal 

hlasovat o schválení rozpočtu DSO Údolí Vltavy na rok 2014 v předloženém znění výši  

350 000,- Kč. 

 

Hlasování: 11 – 0 – 0 schváleno 
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5) Rozpočet města na rok 2014 

Starosta předal slovo Ing. Holubové, která řekla, že zastupitelé v materiálech obdrželi návrh rozpočtu na 

rok 2014 v celkové výši příjmů a vydání  53.717.090,- Kč. Rozpočet byl projednán členy finančního 

výboru. FV navrhl příspěvky organizacím a spolkům rozdělit max. do výše 900.000,- Kč. Z této částky 

ponechat 100.000,- Kč jako rezervu pro mimořádné příspěvky konané v průběhu roku. FV zdůrazňuje, 

že příspěvky města jsou dobrovolné a není na ně právní nárok. V případě poskytnutí příspěvku podléhají 

stanoveným pravidlům města. Zároveň upozorňuje, že není nutné všechny příspěvky vyčerpat. 

Požadavky jednotlivých sdružení a organizací budou projednány na rozšířeném jednání RM a příštím 

jednání ZMě. V současném návrhu rozpočtu je pro spolky a organizace vyčleněna částka 945.000,- Kč. 

Ve výdajové části jsou řešeny výdaje na opravu silnic Dlouhá, Nová a Pionýrská, pokračující platby 

k projektu „Rekonstrukce MŠ Klecany“ a dodatečné práce i vícepráce související s daným projektem. 

Rovněž by měly být realizovány projekty zateplení ubytovny a zateplení pavilonů MŠ, revitalizace 

parků a nákup zametacího vozu. Také bude docházet k úpravám v areálu Dolní kasárna, proto bylo pro 

rok 2014 poměrně komplikované počítat se všemi plánovanými projekty v rozpočtu. 

Navrhla uložit RM svolat rozšířenou RM a společně s členy zastupitelstva schválit výši jednotlivých 

příspěvků v termínu do konce února 2014. 

 

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

Přihlásila se pí Tomášová, která se zeptala, proč se rozdělování příspěvků bude konat na rozšířené radě, 

která není veřejná. Starosta odpověděl, že příspěvky jsou ve výši cca 1.700.000,- Kč a v rozpočtu je 

vyčleněna částka 900.000,-, proto by se všichni zastupitelé měli podrobně seznámit s jednotlivými 

žádostmi o příspěvek a dále změnit výši částky vyčleněné v rozpočtu RO nebo stanovit, na co budou 

příspěvky poskytnuty. Pak budou příspěvky schváleny na veřejném zasedání zastupitelstva, stejně jako 

loni. Do diskuse se zapojil i p. Dvořák, který reagoval na vyjádření FV o neexistenci právního nároku na 

příspěvek od města a odvolal se na zákon o obcích, který zmiňuje uspokojování potřeb občanů, 

kulturních, sportovních. Navrhl stanovit částku procentem, např. 2% z rozpočtu města. P. Bendl uvedl, 

že nyní se jedná o 900.000,- Kč, což je cca 2% z rozpočtu. Místostarosta řekl, že touto cestou by se 

mohlo stát, že nebude např. na vývoz popelnic a dalších věcí, které je třeba dělat víc než kulturu. Částka 

900.000,- Kč není vzhledem k velikosti města malá. Starosta uvedl, že se město nebrání rozdělení peněz 

na činnost jednotlivých sdružení a spolků, je třeba v klidu rozhodnout. P. Bendl řekl, že někdo to musí 

připravit. Pí Tomášová požadovala, aby toto rada připravila, rozhodla o výši příspěvků a předložila 

rozhodnutí ke schválení na zasedání ZMě. Do diskuse se zapojil i p. Lemon, který řekl, že je rád, že 

radu zajímá názor i ostatních zastupitelů a rád se jednání zúčastní. Starosta řekl, že rozdělování 

příspěvků probíhalo loni na pracovní schůzce, bylo schváleno na zasedání zastupitelstva a nikdo si 

nestěžoval. Pí Tomášová i nadále trvala na veřejném projednání. P. Dvořák řekl, že okolo rozdělení lze 

očekávat delší diskusi a navrhl na rozšířené radě účast zástupců sdružení a spolků žádajících  

o příspěvek. Diskuse v podobném duchu ještě chvíli pokračovala, dokud zastupitelé nedospěli ke 

společnému řešení – rozšířená RM. 

P. Knebl se zeptal na položky rozpočtu týkající se ZŠ a MŠ – které z nich se týkají provozu a které 

stavebních prací, zda je zde zahrnuta i výše dotace. Odpověděla Ing. Holubová, že částka 3,7 mil. je na 

provoz ZŠ (energie, platy zaměstnanců mimo učitelů…), v částce 8,2 mil. pro MŠ je zahrnuta většina 

plateb za práce nyní uskutečňované, zahrnuje spoluúčast města na získané dotaci, mobiliář, krčky, byt 

školníka, vícepráce. Příjem dotace zatím není vidět v návrhu rozpočtu města na r. 2014, bude v rozpočtu 

vidět ve chvíli, kdy budou peníze skutečně na účtu města, vyřeší se rozpočtovým opatřením. 

P. Knebl navrhl zvýšit příspěvek škole tak, aby ve třídách bylo méně žáků a tím se zvýšila kvalita 

vzdělávání. Prostředky získat omezením výdajů na svoz a likvidaci odpadů ve výši 1,8 mil., obyvatelé 

by se měli platit alespoň část poplatku za odpady. Starosta přislíbil projednat větší počet tříd na školské 

radě s ředitelem školy. 

Starosta přečetl zprávu týkající se služeb Obecní policie Zdiby a úhrad za ně v r. 2014. Náklady  

v r. 2014 v celkové výši 634.500,- Kč, tj. 52.875,- na 1 strážníka. Místostarosta uvedl, že v příštím roce 

již nebude sloužit strážník Kopecký, budou u nás sloužit 3 ženy a p. Wachtl. Starosta navrhl otázku 

služby Obecní policie Zdiby odložit na další zasedání ZMě. 

P. Valtera se zeptal, když byla letos překročena částka na činnost místní správy o 750 tisíc, zda se 

vejdeme v roce 2014 do rozpočtu. Starosta odpověděl, že překročení způsobila červnová povodeň. 
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P. Knebl se zeptal, jak ovlivní Národní ústav duševního zdraví rozpočet města. Starosta odpověděl, že 

po kolaudaci v příjmech města daní z nemovitosti. Chodník podle silnice vybudují v rámci stavby. 

 

Nikdo další se o slovo nepřihlásil, proto dal starosta hlasovat o schválení navrženého rozpočtu města 

Klecany v paragrafovém členění na rok 2014 v navrženém znění ve výši    53.717.090,- Kč. 

 

Hlasování: 11 – 0 – 0 schváleno 

 

Slova se ujala Ing. Holubová, která řekla, že v tomto rozpočtu je vyčleněna částka na dodělání 

rekonstrukce MŠ proto součastně předložila návrh na podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 

25. 6. 2013 se společností EMV s. r. o.   

V dnešním e-mailu zastupitelé obdrželi návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností  

EMV s. r. o., který se týká dodatečných prací projektu „Rekonstrukce MŠ Klecany“. Jedná se  

o navýšení ceny ve výši 1.342.657,98 Kč bez DPH, což představuje celkové navýšení o 7,52 %. Další 

vícepráce nesouvisející s projektem z dotace (krčky, byt školníka, chybějící položky) budou řešeny jako 

zakázka malého rozsahu na samostatnou smlouvu tak, aby nedošlo k ohrožení čerpání dotace. 

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

se, zda až během stavby klempíř zjistil, že dojde k navýšení o 800 tisíc Kč. Ing. Holubová odpověděla, 

že k navýšení došlo změnou matriálu ze zinku na titan zinek, dále se přidávala tloušťka při zateplení. 

Dále se přihlásil p. Bendl, který chtěl znát skutečný termín dokončení. Ing. Holubová odpověděla, že 

v lednu 2014. 

 

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil, dala Ing. Holubová hlasovat o podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě  

o dílo ze dne 25. 6. 2013 se společností EMV s.r.o.   

 

Hlasování: 11 – 0 – 0 schváleno 

 

6) Rozpočtový výhled  2014 - 2017 

Slova se ujal místostarosta, který přečetl zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů 

§ 3 

Rozpočtový výhled 

(1) Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí 

sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě 

uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který 

se sestavuje roční rozpočet (§4). 

(2) Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména 

o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných 

záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného 

celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku. 

 

Zastupitelé v materiálech obdrželi návrh rozpočtového výhledu na roky 2014 - 2017 města Klecany, 

který je povinnost vypracovat podle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.  Sestavuje se na 

základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, 

na který se sestavuje roční rozpočet. Částky v roce 2014 jsou převzaty z rozpočtového výhledu 

schváleného pro období 2012 - 2014, proto částky úplně nesouhlasí se schvalovaným rozpočtem na  

r. 2014.  

 

Místostarosta se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz, chce někdo něco doplnit. Přihlásil se Ing. Bendl, 

který upozornil, že nesouhlasí součty ve výdajích. Navrhl upravit částku v r. 2014 pozemních 

komunikacích 2.300.000,-, škola 2.000.000,-, v r. 2017 upravit na 5.200.000,- v komunikacích. 

Dále se o slovo přihlásil p. Knebl, který se ptal, z čeho se vycházelo při plánování rozpočtového 

výhledu. Odpověděl místostarosta, který řekl, že nejdůležitějším byla ČOV. 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_4026.html/papp/cds_konzultant/-4f3d5430:12c74f33696:-4646#A4
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Do diskuse ohledně ČOV se zapojil starosta, řekl, že by ČOV měla zůstat v majetku města a získat 

povolení prodloužení termínu vypouštění. 

Nikdo další se nepřihlásil, starosta dal hlasovat o schválení navrženého rozpočtového výhledu na roky 

2014 - 2017 města Klecany s úpravou 

 

Hlasování: 11 – 0 – 0 schváleno 

 

7) Změna č. 2 ÚP 

Slovo měl i nadále starosta 

Změna č. 2 územní plánu (ÚP) Klecan na výhradní návrh společností Northpoint DC06, s. r. o.,  

IČ 27127842, Northpoint DC07, s. r. o., IČ 27127877, Northpoint DC08, s. r. o., IČ 27109178, 

Northpoint Management, s. r. o., člen koncernu, IČ 28244397, všechny se sídlem Karolinská 650/1,  

186 00 Praha 8, podaný podle § 46 odst. 1 stavebního zákona na Městský úřad Klecany dne  

4. listopadu 2013, předkládáme ZMě ke schválení zadání návrhu na pořízení změny č. 2 ÚP Klecany. 

Na rozšířeném jednání RM byli zastupitelé seznámeni s návrhem a bylo doporučeno tuto změnu č. 2 

schválit ZMě. Pokud má ještě někdo nějaké dotazy, je zde přítomen pan Kubín jako zástupce žadatele. 

V případě schválení bude nutné podepsat trojsměnnou smlouvu mezi městem Klecany, společností 

PRISVICH, s. r. o. a společností Northpoint Management, s. r. o., člen koncernu   

 

Starosta vyzval p. Kubína - zástupce společnosti Northpoint Management, s. r. o., aby přítomným 

změnu č. 2 ÚP Klecan objasnil. P. Kubín na nástěnné mapě ukázal, o kterou lokalitu se jedná, o kolik 

hal a v jaké výšce. Po jeho úvodu proběhla diskuse, do které se zapojil starosta, p. Lemon, p. Knebl,  

p. Dvořák, p. Valtera, hovořilo se o fin. přínosu pro Klecany, o plánovaném kruhovém objezdu,  

o přístupových cestách k plánovaným halám, o dopravním zatížení, o již vydaném ÚR, o areálu Horních 

kasáren. 

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

hlasovat o schválení usnesení: 

 

1. ZMě schvaluje 

 pořízení změny č. 2 územního plánu Klecan v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. d) zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“), na výhradní návrh společností Northpoint DC06, s.r.o., IČ 27127842, 

Northpoint DC07, s.r.o., IČ 27127877, Northpoint DC08, s. r. o., IČ 27109178, Northpoint 

Management, s. r. o., člen koncernu, IČ 28244397, všechny se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, 

podaný podle § 46 odst. 1 stavebního zákona na Městský úřad Klecany dne 4. listopadu 2013; 

 

2. ZMě pověřuje 

zastupitele Martina Lemona, k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny č. 2 územního plánu 

Klecan jako „určený zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona; 

 

Hlasování: 10 – 0 – 1 (J. Busch) schváleno 

 

Dále starosta navrhl ZMě současně schválit uzavření trojstranné smlouvy podle § 6 odst. 6 písm. b) 

stavebního zákona na pořízení změny č. 2 ÚP Klecan mezi městem Klecany, společností PRISVICH, 

s.r.o., IČ 27101053, oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního 

zákona, jako výkonným pořizovatelem a zhotovitelem změny č. 2, a společností Northpoint 

Management, s.r.o., člen koncernu, IČ 28244397, která jako navrhovatel uhradí veškeré náklady spojené 

s pořízením a zhotovením změny č. 2 ÚP Klecan; 

 

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

hlasovat o schválení usnesení: 

 

ZMě schvaluje uzavření trojstranné smlouvy podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona na pořízení 

změny č. 2 ÚP Klecan mezi městem Klecany, společností PRISVICH, s. r. o., IČ 27101053, oprávněnou 

k výkonu územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, jako výkonným 
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pořizovatelem a zhotovitelem změny č. 2, a společností Northpoint Management, s. r. o., člen koncernu, 

IČ 28244397, která jako navrhovatel uhradí veškeré náklady spojené s pořízením a zhotovením změny 

č. 2 ÚP Klecan; 

 

Hlasování: 10 – 0 – 1 (J. Busch) schváleno 

 

8) Část pozemku 626/14 - ČEZ 

Slova se ujal místostarosta. Řekl, že zastupitelé v materiálech dostali žádost AZ Elektrostav, a. s. 

Nymburk. Jde o společnost, která jedná za ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ vybudoval v roce 2006 

transformační stanici k obytným domům pod kostelem. Jejich stanice je postavena na pozemku Města 

Klecany s p. č. 626/14. Společnost žádá o vyjádření ohledně odkupu, či uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene. V roce 2010 (11. 3.) město podobně prodávalo pozemek pod trafostanicí na sídlišti u 

školy. Tehdy byla zastupiteli navržena a schválena prodejní cena 2.500,- Kč/m
2
. Zastupitelé dnes mohli 

buď schválit záměr prodeje a případnou cenu za m
2 

nebo se domluvit na podpisu smlouvy o věcném 

břemeni. Místostarosta osobně raději navrhoval druhou variantu a uzavření smlouvy o věcném břemeni 

a zachování pozemku v jednom celku.  

 

Místostarosta požádal zastupitele o jejich návrhy 

Pokud a) dnes schválit záměr prodeje a cenu za m
2
 pokud dojde ke schválení záměru, bude záměr na  

15 dnů uveřejněn na úřední desce a poté dojde ke schválení vlastního prodeje části pozemku.  

Pokud b) pověřit RM sepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene projednat výši částky za věcné 

břemeno účtujeme 40,- Kč/m
2
 

 

P. Bendl se přiklonil k uzavření smlouvy o věcném břemenu. 

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

proto dal hlasovat o schválení usnesení: 

ZMě schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek cca 10 m
2
 pod stavbou 

transformační stanice na pozemku 626/14 v k. ú. Klecany, mezi Městem Klecany a společností ČEZ 

Distribuce, a. s.  

Zároveň ukládá RM zajistit uzavření této smlouvy o věcném břemenu 

 

Hlasování: 11 – 0 – 0 schváleno 

 

9) Změna zřizovací listiny ZUŠ 

Slovo měl i nadále místostarosta. Na žádost ředitelky ZUŠ Bc. Dany Snížkové je potřeba provést změnu 

zřizovací listiny ZUŠ z důvodu ukončení činnosti naší ZUŠ v Líbeznicích. Líbeznice si zřídily svoji 

uměleckou školu.  Jedná se o změnu, která spočívá pouze ve vypuštění v článku II. názvu obce 

Líbeznice.  

Zastupitelstvo by jako zřizovatel přijalo toto usnesení s odůvodněním: „Zastupitelstvo jako zřizovatel 

Základní umělecké školy Klecany, okres Praha – východ, se sídlem: Klecany č. p. 375, PSČ 250 67, 

IČO: 43755208 (dále jen ZUŠ Klecany) ruší pracoviště ZUŠ Klecany v Líbeznicích. Zároveň proto 

schvaluje v souladu s § 129 odst. 1, písm. b) školského zákona tuto změnu zřizovací listiny ZUŠ 

Klecany: V čl. II zřizovací listiny se v seznamu pracovišť s místem poskytování vzdělání vypouští slovo 

Líbeznice.“ Odůvodnění: „Vzhledem ke zřízení samostatné základní umělecké školy v Líbeznicích se 

pracoviště ZUŠ Klecany v Líbeznicích ruší.“.  

Na základě tohoto usnesení požádá ZUŠ Klecany (pí ředitelka) odbor školství krajského úřadu o změnu 

zápisu ve školském rejstříku – vypuštění pracoviště Líbeznice a k této žádosti přiloží ověřenou kopii 

usnesení zastupitelstva o změně zřizovací listiny. Navrhovatelem ve věci školského rejstříku je 

právnická osoba, která vykonává činnost školy (§ 145 odst. 1 školského zákona). 

 

II. 

Název, sídlo, složení a právní forma 

Název:  Základní umělecká škola Klecany, okres Praha - východ 

Sídlo:  Klecany čp. 375,   PSČ 250 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

IČO:   43755208 
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Základní umělecká škola Klecany takto zřízená, jako jedna školská právnická osoba, má svoje další 

pracoviště s místem poskytování vzdělávání v: 

- Líbeznicích,    

- Odoleně Vodě, 

- Řeži, 

- Zdibech - Veltěži. 

 

Má někdo nějaký dotaz, chce někdo něco doplnit? 

 

Dávám tedy hlasovat kdo je pro schválení znění usnesení s odůvodněním ZMě schvaluje: 

„Zastupitelstvo města Klecany, jako zřizovatel Základní umělecké školy Klecany, okres Praha – 

východ, se sídlem: Klecany č. p. 375, PSČ 250 67, IČO: 43755208 (dále jen ZUŠ Klecany) ruší 

pracoviště ZUŠ Klecany v Líbeznicích. Zároveň proto schvaluje v souladu s § 129 odst. 1, písm. b) 

školského zákona tuto změnu zřizovací listiny ZUŠ Klecany: V čl. II zřizovací listiny se v seznamu 

pracovišť s místem poskytování vzdělání vypouští slovo Líbeznice.“ Odůvodnění: „Vzhledem ke zřízení 

samostatné základní umělecké školy v Líbeznicích se pracoviště ZUŠ Klecany v Líbeznici ruší.“. 

 

Hlasování: 11 – 0 – 0 schváleno 

 

10) Návrh kandidáta přísedícího okr. soudu  P-V 

Slovo měl i nadále místostarosta, který řekl, že vzhledem k nedostatečnému množství přísedících žádá 

Okresní soud Praha – východ o součinnost v rámci získání nových přísedících.  

Na výzvu na webu města se přihlásila Ing. Jitka Homoláčová. Druhým kandidátem, který se přihlásil 

včera, je pí Mgr. Jarmila Holušová, Nám Třebízského 657, 25067 Klecany 

Přísedící je volen ZMě na dobu 4 let 

Předpoklady pro ustanovení soudcem nebo přísedícím stanoví zvláštní právní předpis, tj. zák.  

č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 

orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Ing Jitka Homoláčová toto osvědčení vlastní. Pí Mgr. Jarmila Holušová osvědčení nemá, ale není 

problém dodat.  

Na dnešním jednání můžeme schválit kandidáty na přísedícího. Pokud bude některý kandidát 

(kandidáti) schválen(i) ZMě, posoudí Okresní soud přijetí kandidáta a doporučí ZMě obce zvolení 

kandidáta do funkce. Toto zvolení může proběhnout na některém dalším jednání ZMě.  

Ing. Holubová sdělila, že pí Holušovou osobně zná, je to její sousedka, dle jejího názoru je vhodná na 

kandidáta na přísedícího u soudu. 

Starosta na chvíli opustil zasedací místnost, nikoho nepověřil vedením zasedání, proto nemohlo dojít 

k hlasování o usnesení. Místostarosta mezitím seznámil přítomné s dalším bodem. Po návratu starosty se 

místostarosta se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz, chce něco doplnit. Nikdo se nepřihlásil, dal hlasovat 

o schválení usnesení v tomto znění: 
 

ZMě schvaluje Ing. Jitku Homoláčovou, nar. 17. 5. 1965, bytem V Zátiší 25,  Klecánky,  250 67 

Klecany a paní Mgr. Jarmilu Holušovou, nar. 16. 3. 1955, bytem Nám. Třebízského 657, 25067 Klecany 

jako kandidáty na přísedícího Okresního soudu Praha - východ 

 

Hlasování: 11 – 0 – 0 schváleno 

       

11) Žádosti o dotace v roce 2014 

Slovo měl i nadále místostarosta. Navrhoval ZMě schválit záměr přihlašování se k  dotacím v roce 2014 

vypsaných ministerstvy, fondy EU nadačními fondy, Stř. krajem a jinými subjekty. 

Samozřejmě je nutné se, hlavně s ohledem na finanční spoluúčasti na projektech, řídit schváleným 

rozpočtem.  

Místostarosta se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz, chce někdo něco doplnit. 
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Pí Tomášová se zeptala, zda jsou stanoveny priority nebo plány pro získávání dotací. Odpověděl 

místostarosta, že bude třeba se hlavně řídit rozpočtem, protože každá dotace s sebou nese další náklady. 

Dále Ing. Holubová vyjmenovala akce, které budou spolufinancovány z dotací – zateplení ubytovny 

v DK, zateplení zdravotního střediska, mateřskou školu, na veřejné parky. Podávala se žádost o dotaci 

na zateplení ZUŠ a tělocvičny, kde lze do způsobilých výdajů započítat již realizovanou výměnu oken, 

dále na silnici U Obalovny – splnili jsme podmínky vyhlášení nouzového stavu při povodni v červnu 

2013, komunikace v majetku kraje, vede k průmyslové zóně. Z ROPu již nebudeme žádat o dotace, jsou 

na autobusové zastávky, cyklostezky apod. 

P. Dvořák řekl, že nesouhlasí se systémem dotací, ale bude hlasovat pro jejich získávání, protože nelze 

systém změnit, nelze si vybrat, jestli rekonstruovat školku nebo náměstí, musíme se řídit vypsanými 

dotačními tituly. 

Starosta řekl, že zaznívá, že se v Klecanech neřeší škola a školka, proti čemuž se ohradil. Toto 

zastupitelstvo školu a školku hodně podpořilo. Školka bude přijímat další děti, do školky se dostanou  

i tříleté děti, jinde chodí do školky děti od 4,5 let.  

P. Knebl se vrátil ke svému návrhu prostředky na svoz a likvidaci odpadů využít ve školství. P. Lemon 

řekl, že obyvatelé trvale hlášeni v Klecanech nemusí platit poplatky za odpady, protože toto je zahrnuto 

v dani z nemovitosti s koeficientem 3, což bylo uděláno proto, aby se získali prostředky nikoli od 

obyvatel, ale od firem na území Klecan. Dále je pro Město administrativně jednodušší výběr jedné daně, 

než výběr jednotlivých poplatků. Změnou vyhlášky bude od 1. 1. 2014 zvýšen poplatek za odpady. 

Dle názoru p. Knebla by bylo zvýšení počtu tříd pro občany motivací pro to, aby se v Klecanech 

přihlásili k trvalému pobytu, zvýšení kvality školy,. Starosta odpověděl, že je to záležitost na delší 

diskusi, zřizovatel by musel doplatit zvýšené náklady na výplaty, ředitel školy by musel předložit 

propočty. 

Zastupitelé se shodli na tom, že je třeba se přihlašovat k vypsaným dotačním titulům s rozmyslem. 

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

o schválení znění:  

 

ZMě schvaluje přihlašování Města Klecany k  dotacím vypsaným ministerstvy, fondy EU, 

nadačními fondy, Stř. krajem a jinými subjekty v roce 2014 v souladu se schváleným rozpočtem 

města. 

 

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

 

12) Diskuze 

Pí Nováková se zeptala, co zastupitele vedlo k tomu, že schválili cyklostezku, která vede od přívozu na 

náměstí a od náměstí nikam. Dle jejího názoru je zbytečná. Odpověděl starosta, že tato dotace i pomohla 

opravit některé komunikace. Přiznal, že kdyby věděl o komplikacích s firmou Vyslystav, 

pravděpodobně by se nepouštěli do dotace, ale realizovali by opravu silnic z rozpočtu města. 

P. Knebl řekl, že na webových stránkách města Klecany nejsou zveřejněny zápisy ze zasedání ZMě.  

Pí Langová nabídla, že mu po ukončení zasedání ZMě zápisy na webu ukáže. 

P. Knebl upozornil, že p. Pinc nechodí na zasedání ZMě, je nečinný jako předseda kontrolního výboru, 

čímž je nečinný kontrolní výbor, jehož je i on členem. Žádal o řešení. ZMě uložilo starostovi vstoupit 

v jednání s p. Pincem. 

Jeden z přítomných obyvatel se zeptal na mimoúrovňovou křižovatku u Zdib, zda bylo město Klecany 

účastníkem řízení. Starosta odpověděl, že nebylo, byli pozvaní pouze na prezentaci. Místostarosta řekl, 

že dle jeho názoru nebude v nejbližší době realizována, protože je právě dokončen bypass z Líbeznic. 

Lze očekávat bypass na silnici č. 9 na Líbeznice, až se podaří vykoupit pozemky. Dále řekl, že probíhají 

jednání, aby kruhový objezd u Klecan a oprava silnice č. 608 od hranice Prahy do Vodochod proběhly 

zároveň, aby nedošlo ke 2 uzavírkám, ale zatím se to nedaří.  

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 přečetla za návrhovou komisi Zdena Tomášová. 
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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 

 

14) Závěr 

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

o slovo a než prohlásil zasedání za ukončené, popřál všem krásné Vánoce a všechno nejlepší a hodně 

zdraví do nového roku 2014 a pozval na zpívání u vánočního stromečku. 

 

Zasedání ukončeno ve 21:12 hod 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

 ……………………… …...…………………. 

 Daniel Dvořák Jiří Medek 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………… …...…………………. 

 Ladislav Němeček  Ivo Kurhajec  

 místostarosta  starosta 

 

 

 

Č. j.: 

 


