
zípis č.l/20l'l ze zísedíji asfupitdsba Dóst! Kleclny konaÍéhÚ dn.l3. břcn' r0l4
v 7asd.ď mhtÍoíi MěU Kl.&try

Z6eláni zahálelo v l3 15hod'

slarcýa nóýa Tro Kuňajcc piivilal piilomné n5 76e'lání, kteé bylo ř{dně svoláno l sonladu s
ushnovcnjn 6 92 a ! 93 zákont 123/2000 sb (zíkona o obcich) Íúnmace o době i his'ě koft'ni
72seďini bylr r'FěšeDr na úřední desce 

'ňósského 
úř.du K]c..ny dnc 5 břeaa 2014 spoIcčné

podk prezenónj lisljny bylo píiolÚo l] čleDi' zxsfupilekNa něso,2 člúové
omluvcni In!' J' Pinc, M Hoí' To1ozffedí bylo usníšcníschopnó'

Pňtomno cca 20 občani.2 hoíé

zrpřovrlelka] Jma La]gová

I]lasovánivpoiadi: PRo NÁVRH, PRoTl NÁVRHU' ZDRŽEL sE

slaósb upobn l pňtomé, žc picd dneŠnin jednínim ohdrželi toto oznángtrl:
Tjmlo piÚ něle oznáme| í o tob. Že q!Žij i s ýého piáýt Óbi:fu a ckuleón im aud ioviaáhl i Z'nÍn z
jednáni Zasfupilelstva mĚýa Klecmy, ktelé se koná ve čNltek l 3 bie7i a 2014' od l 3: I 5 hod in v

FOR CLATURE

Váledťm k tÓnu, ž! p' Meli.har p.ovďl toto oznáDenij'néneDj občilskéllo sdruŽení, poádal jgj
sťoýa o doloŽ.ni podk]adů piokzujici cxis'cnci lohÓlo os doloženim ýanol os poemných Mv'
dále ]řiinu plokmjici pdvo.jntnolaného jednal z9 os vsouladu se$anovani os' P Mcli.hnr
nemě l potiebné d Óku menly s sebou, pÍoto pmhIásil, že bude naláčel jako osoba
zifuvcň jscn nucen pijlofiné a$upilelo i přilofonou ýeřeJnoý jnlomovat, že dle { 34 občaBkého
záko''k! Ňžf bit jej ich Dodoba ,jznimeDfula a úíed ě šiřenajeí s jejlch svolcnin' Z dúvodu
zajištěni práni jiýoly pňbnrých rfzjryálr piitomé. aby se piiblásili li. heii uděluji souhlE s ún'
lby jcjich podobr byle zznmenála i následně š'Éna pÍo$iednic! n audiovizuáIlího áhanu
po ÍizoMného p ' Meli.harcnr a uvedli ýé j méno 'l'olo bude zunamenáno do 7jpÁu
s c zaň.n.ni nn své podoby pancn JaÍG la ýcn Mclichaeň na j cdnání zasfupitelssa méía Kecany
konanénl dne l]' ]. 20]4 vŽsedaci mtnDíi MěUl'ásledlýn šiřeňifi souN.si

LenonMati'r ....... ... ..

Ing'HolubováKrGiýa.'''''.'''''''..'''

stafusb požádal p' MelichaŘ, aby Éspgkloval
obč! ského zilonila ze *l y poii7olalele je
polkozťnýú á pořizoýalclch áa.nu

ýo p.jni shtďnoýi Piipadné ponšení ! 34
nun'o řešn V pňpadíém občaískoÉIáúim spofu mezi



Zachýil jakimkolj způsobeo lodobu člově*a la\ aby podlo Zobftzcni bylo mohé učil jelro
loIožúost' ic nožúé ]en sjoho svoknim.

(]) Roniioval podobu i:lověkaje nožré jen s l'elro svoIenim.
(2) svoltli někdo k abrei] své podoby a oko]nosú, z nichžje ziejmé. že bude šíieno, platí' Že
svoluje i kjeho rcmožováti l oz.šiÍo!ánÍ obvyklým zpúsobe'!! jakjc noh] váIedsn k okÓInoýem

zákon a9 /2oI2 sb'' občanský zákonik

súÍÓsb dál hl6oval o náfhu doleni tii člmů náuhové komise ve sloŽe :

Ill!. Múoslav Fi!i!ge'' Úl!. Jiň Bcndl, Dani9l DýÓřák

HlasoÝánl] 13 _ 0'0 schvÁleno

HlasoMlo se o náfhu ďoleni na dva ověřovrt l. zípisu:

Elasoýán]: l3 -0_0 shváleno

v souladu s Nbolenim ěl' 6 a 7 Jednaciho řádu asedání zasfupilelsea mésla Klď y piedložil
JJoJs mes€ tes h!Jlen' progrlm dseddni\ nNleouJ'''maen'

sclNáleni pnglmu ZMě
Plnéni usneseni njnulélÚ jednáni ZMě

Doda!.k ke snÍouvě č. l _ .yk]ostczka
oeviený dopis zsupilelům
zloleii k didátů do funkce přhedlclho okr' sou'lu
Doplněni ělem a piedledy Kv
olněny íeuvolněných alupitclů
AslÍapark vodoYod klngliace

zípis z dilěiho př,.zko!újni Dso DoIni lovllavi
Škokry obvod s ob.í Máďoýicc
schúleni zjsfupců mésh k jednáli

schválo! !řch]cdu přijalých ufusmi

sfuosb se řptal. zdr má někdo z pňtomdth členi ŽsbpiblsNa nálrittf? poli Ev' hovMénu
pro8núu ancbo íáshy ía j.ho ňědu' Pli ásil. so pí Tomášová, keÍí nathla doplnit o jnfomace
dopmwi sibaci m sidlišti a u ZŠ a MŠ' staGla odpo!ědéj, že tolo léma bude zařazňo do bodu
inlomcc' Nikdo dalši sc ícpňhlásil, dal plolo hlasolal d $b'Ál.Ďi prÓg.Nnu Za*díní

Hlasováni ]2-0- 1 (I4'KuěéŘ) scbýáléío

W\'Jrc't



2) Kontrcla p]něni usnccní ninulóho jednáni ZMě

l) RM svolat mzšiŘDou RM l spolďně s členy zastupitelsNa shválil ýitijednodiýých oiispěvků
ý 1cmi.u do koncc únom 20]4'
l3.l'20l4prběh]aRMapřilofuoíicelkem]3úlcnůZMěstToíapÍedložil!ásllve'lenlněsa,
na lo7něhní Dihpěvků v návňu byl poníŽcí přhpčvck Junáku o l0 000, , irlo čás&a byla piidělena
5000. sokolTJá5000, Pnýý HÍadec. Pro tako up.avelý nárh hlGoÝalo 1] Zpřilomných(l3)

Na rczšiieném jednáni Rady spolu se ásfupiteli něsb byl! schvÁlÚa ýšcjcdnotliýclr pihpévkii

Klub důchodců Měsla Klecany
Zá*]adni L]toIogjcki orgnnizace Klecany

Myslivgcké sddž.íi Zdiby_Klecany
Télocviční jednob soko l l 907

Juná} svaz skaulů r skaurek ČR,

zápř z ninulého Z.scdíni byl olěŘn, byl poiizen do l0 dnú a j. ulože. nJ MěU k DrhédnUií'
7]Íoveň hyl Umistěn m intcn.loýé slrárly měýa, nobyly pmii němu podiíy ádné nánitky. Tenlo
ápis ie na piedsednickém slolku knahlód ull

1l 0 2 (pi Tomíšoví, p. DVořák)
Přhpěvky budou Vyplaccny pouze organiŽcim a spolkůn. kleé doloži iídné ryúčtovátri do konce

2) ukládá RM 7ajhtil uzavřúi sBlouýy o Zřizcni věc!ého blcĎcne na pozemek pod ýavbou
bmsfonnrčnií icenapozenlku626/l4vk ú Kkc y' DÝiMěseň Klccany á spolclnoýi ČEZ

Mktostlrsla oslovil pověřgDu pmcouiq zc společíoíi ÁZ Elsktostalby. a. s' a senámill'i
s usnesenim ZMě. árovó ji r]^al k připnvě snlouly o vB . o 

'loloŽeíJ 
podk]ádú, na základě

]'arych byla tranýbmadni íanicc na loblÓ nisč v ioco 2006 vybudována. v součslné 
'lobě 

nech.la
finng vyholovil geometický plán na výlFč.íi řo^ahu vB'

]) slaríoli osloút pie'ls.du konlÍolniho Úboru v souvhloíi s ěinnoíiKv
Mistoíďoía osIovil pisemě pana Ing Pince s několi*a nálrhy řešcni' Pan Pinc na zjtladé ioholo
pň esl do podate]ny MčU odsloupůi Z aunlcc picdscdy i ilena Kv volba předsedy a doplnčni ěIgná
Kv bude V bodě ó' dnešniho jcd áni

Na'niDUlémjedná!íbylopřjprejcdiínipořj7cnlnětryč2ÚPzapsánodopiťh]cduusncsoni]

12)pořized nályč' 2 'jumího plánu Klecan ý souladu s $ ó odst' 5 phm' a) a ! aa pism. d) ?ákona
č. l l]/200ó sb'. o úzťmin plánováni a íavebnim řádu Gtlvebni zákon), ve hění Éozdé]šich

'lr"r;6 ?i"'T



přcdpisů (dálc j cn ,.ýlvcbni záion"). na Úh Bdni n áth spo l.énoýi N othpoi'Í D c0ó' s r o 
'( I q4'1t 

'n.0-... .la' .03," ".,t''l o
Nothpoint Mrmgement. s. .' o 

' 
členkon.cnlu,lČ 23244397. všťclmy se sidlen Kaiolinská65o/l,

13ó 00 Pnha 3, podúý pÓdle ! 4ó odý. l í]vebn'ho 7íkona a Měístý úiad Klecsy dDe 4

1]) uaviťni tojstamó $loury podle 0 6 odsl 6pim b) ýlvebnilrcákonampoří7rn'z'ňé|yó
UPK]c.aňĎcziňěícnKlclany,spolťčnoýi|Rlsvlcll'st'o.,]c2710105],oplíŤěnouk
ýkonu Útjnně p]áDovaci či'moýj rod]c \ 2'1od$' 1 sk vobniho ákona, j úo \ýkoDtrý'n
D'l !:k;_ a _nU'U i'"a' \o'''Ío''''V' d'' 'n'. ' o'ťh
' e''J'Í -9rd1rr- l éd.a\o'i\ o\x'ť _IiJ '_L_- 3l 'd' "F1e.po'_'' d

áoiovmin změ.ya 2 UP Klecanj

2 Polěiuje asbpitele Mdina r-clnoía'l bnu, aby spolupn.ovrl s poiimvalelen 7nětryč' 2
ú_nnilro plánu Klecrn j ako ,,uri ený 72sfupitel'' Ve ýryslu shvcbního ákonaj

K podpisu bojs úmé smloury podle 5 6 odí 6 pkm' b) íavcbniho áko na na po říx ni změny č. 2,

slaÍosb poádrlIng_ Vicha o piedrcsetriillomacc pořiavat9le o ,.vyhodDocen i poj ed tráVáli náÝhu
Z.dáni aóny Ó' 2 L]P Kťcan- a piedalmu slovo'
Íl€ vich piíomié nfomoval' Že náýh ZlJáni byl zveiejněD po 7ákoinou dobu od 13' l' 2014 do
16 2 2014 (tonDio Dívrhu se q'jádňly dotěÚé o4íny r byla dončeM l pnpominka
V'1 o!]'n''o''L'o'ul 

'o''ř 
UU'{e] po'^'|L -|lzn/ -,P p'dj/ o' ok':oloj-

DLrr\ { \r odb /!orro t! ro. N2 do.. r..llr"t ..n".e 
'' 4(mo p'o.cn'o D]o.h' !ťŤllD'o7een loZdl_\\.\y '.bJdc a".ťp' '''' 'prc'očUn.en'

k[jské Edy bylo qdáno až po úóimosi LP K]ecan To1o bude odůvodDěno i l návth! na zadíni
změny č. 2 LlP l(lecm. Procenlo z6la!ěio$j a ýlochy zclcně so neaěnilo. znjénila seje! maÍ
plocha zaskvěíoýi j od noho objekfu. Dalšinjiž zpncovalým porjdavkň jc Ýsákoýlni dcšbÚch
Vod a zpevněných ploch pomoci rctnčnich nídrží

Uúcscni z.ýupncLlva méýa KlŇany
č lr011zdE 13 březm 201'1arryPls)

o schváleni zdáni děny č' 2 úzenrniho p]ánu Klecm
zíýUpit.kho móír Kle v:

A) Bére na vědomí
idfolň.ci poňzovnlelé o .,vyhodmceni prclednáváni návrhu ?.dáni změny č. 2 územiho
plánu Klccatr''' Uvedené'n v piiloT ó. 2 loholo Bncshi

B) Schvaluje
zodáni zmónY č' 2 úz€nDího plánu Kl€caÍ podle $ ó odý 5 pism. b) a \47 odí 5 zákone
č l33/200ó sb 

' 
o ú7enlnkn pláno!áni a íavebnim řádu Glavebniákon), ve zněni pozdéjšich

přcdpisů. uvcdcné v pílozc d' l toholo Usneseni

c) Ukládá starostovi
l. zNbézpéčit zpícoúni nívThu zmány č ] úZmnnjo plá'u Klc.an vsoulado sc schvák.ým

2. piedat dolamen( .,z.dáni Změny 'j 2 úzťmniho pláDu Klecrn Doklady opoiizová'll
aŇhvá]eni" pojďnon 

'ýolovelli 
ob.iKlec ly, výkomamu poii_vatli azholo}iteli níwlru

znrÉny č' 2 UP Klccmi
3. Íodat KÍajskénu úiadu slřcdoacskóho kajc nífh na Ýloženi Egisbačniho lnfu z ebpu

..zADANI'' změny č 2 do elidcncc ú7cnnč p]ánovici čnljosi'

s'''o'! '. cp"l' /d. m. nč\ lU 7 oh'om '. ť]!n'á' 'D_e.\.nJ''h l''e'e'ndolln1

5r,,ti' fu\



!. BŤalkr chtěl. aby lng vich pitč9d přjponii]o sdnýcni doslovně lng. vjch iekl' fu !npoňinky
budou pqcdnány vďcjnú po Zíiejšnn 

^eřejněDi 
D'lšidolaz od prílofué prni se ťýk]lněDy ó l

J''g vich odpověděl. Žc Po vťřcjnén projednáni byly pňpÍaveny návňy
poiizolateLe k p]atréný'n ná'ňitkán ! piiponínkám' Tylo nífhy byly zaslány dotčenýn oÍgánúm
k uplahěni ýúoÝisk Dojde k úpÍavě znrény ó l UP a k veiclióňu pqcdnáni Upmvť.élro náfhu
JednotliÚjn podatelůn se phoméícdoruěuJcÍic, EÓtože o nánriikích ro']odne zaíupilcklýo pň
vydáváni znrény, do lé doby se jedná o zali'nni úkoi a dolčcnó orylny do toho nrohou u sáhnoul
Nikdo dalši su ncpř]h]ásil'pŤolo dalsďosb hlasovalo Íhváleni Dsnesen' zldíni změnyč.2
ú7tmnihDplÁnuKlcc'nDodlo$6odý'5pnn' b){s47odý.sZákonai'133/2006sb'.
o ú7cmnim plóno'Ání! ý''.bnjn řódU Gtrvebni zókon)] rc zněíí pozdějšich př.dpi:ú, uvcdcnó
v přlI0zé š' l tohotousnésdi.

slaÍosb poděkovrl lng. vichovi 2 úóaý r.o7loučil ses i'm.Ing. vi.h odcš.l v 13:4] lrod

4) Dodaiek ke smloNě č' ] cy*loí.zka
slo}a se Ujala Ing' Holubolá. Řekla' Že Didnešn'njednánj zMě by mélbýr icšen podpis dodath č l
ke snlouvč o dilo ó' 045/2013 sť společnoíi lmpercoDnn s r o pN ýavbu ,,Do*oněcni pmjekÍ'
c]'k]oíe*a Kle.ány ' Klecánky příVoz"' N. íolc haJi zasfupitelé náv.h dofutku č lkeýnlouvóo

Nulío$ řešil dodatěnó p ca pmjekfu vnik]a z důvodu zpožděni pnci ne cyklosE7ce Na ús.ta uIře
U ŠkolLy DeziUljcemiDlouhía Na skelkích nebylo moŽné v pÍosinci 2ol] poklídh živiěného
potchu pÍo!éý' j elikoŽ spolcčnosl vyslyjáv s' I' o od lézovala Y Iélě 20 l ] po!rch komu' jkacc a
po!é eby]y dalši pÉce na komunikaci prováděny' Kvúli plÓdlcni íavby, porechá'' vorcl(r,Fn
V odfrébvmé ve'i a pojezdům vozidelje diný úsek nalolik poškozcn, žc pqekht nedopo čil
pfuvéí pouze pokládku Živice, ale požadovr] plovéý úpnvu celé skladby komuíika.c'
J.dnásco max. o naÚš.niccny vc výši522'346,óó Kě bez DPH, což předýanje celkové nlÚšetrio

PokudMýýšcnIú.ňybudou nuhÚ úpfuvy rcZpoělu. bude loio iešem 
'jrda]šim]edn]i'i 

zMě! Íamol

Klyci lisiy přilolry ě. ] se dmio dodatken nahrmj i opravenýnl i kry.lm i ]isq' splahou ýzbou DPH
21%. Talo úpÍ.va ncmini cclkovÓu cénu dil4 pouz. opnnje chybné znriněnou sazbu DPll20 % na
krycícb lstech polo' oÚch Ňzpočlů
Pdce bolružel zúnn nebyl} zahál'eny, jelikož obalovna živióných směsi bude ! provoa od l ' 

,1. 20l4
Tcn]i doko óenljesbnoýcndo ]0.4 20],1'
lng Fjlingel se zeptal, zda vice.áklrdy způsobila linna vyíyíav a 7na bude 7á č odpovědná'
odpověděl.lng. Holubo!á' Ž. t klui. vy!.vonou Vyllyýi}em na ěístkn l322 000, Kč, byla
ponjŽena o saÍkce a neDhlě'' smlour} ve Úši 525 000._ Kč alcšlě o ?4'00l, Kč a vjcanákltdy
pfukmlťlně způsobcnó vyslyýave'n (BoZP.TDI a nové ÝhěŇvé řDtnj) hg. HolubovÁ uplalněni
dalšich 

'ák]ádů 
kotr7ul{ovala s pÍálnik!' Ýi.cjichnclzc uphhilbcz d'ka vznika soudnilm spofu

sirmsb dopln'l. že podokoDčeni ak.e a pokoizulla.is p].ávniky sc úú9o můŽc pňpadněpiihlásil o

D Dloiák se zeplal, kdo poóiEl Yýši viccnák]adů. Na dÓtlz odpoltdĚl s[oí] viceDótlady
vypočilal noyý Eojcklan( z lnpercomu v cenách ce]é fusx a]e někde se dělaly něktgÍé úseky nové a
muí sc !o př.počilal' cnjjasné, ala bud. po{řcb. ý c.Iin úseku. Do d.bce ]7e.plahnmax' 20% za
Vicepríc.v ne?působjlých Údajich'
sfuosb se Zptal. zda má někdo nějaký dotý. c]jce Ňco dop]ill Nikdo s. nŤlilJásil. pfulo dáI
hltrovat o usBení ZMé sclNaluje podph dodrth ó' l ke Šnlouvě o dílo č 015/]013 seŤo]cónoíl
Inpercomm,s Í o plo sEvbu ,'Dokonóeni psj.ktu cyk]oýczka Klccmy Kkcánky pii'o1'a
navýšcni cmy vc výši 522 ],]6.66 KĚ bcz DPfi, coŽ předýa\ole celkové le\ýšíli o 20 % Ploýiedlr
budou použ]ly7pirelnlu 22]s osúhi zálcŽiLosi po4frníchkomuniknci'

2 (Iq KuěÍJ,Ing F ilinceÍ) * hrílcm

' l ŇW:Zz-;



j) oleviený dopil ?asfu pile]ú'n

oIevietrý dopis obdržf,li Úiclni aýÚpilclé enrrilenr a zíÍoveň byl podÁtr clclÍonj.ky v pÓdtlclně
MěU Na j3lékoIiv spláVni podáii podané př.s intcúc' je iieba do 5 dDů dop]n( 

'l]e 
6 ]7 ods' 4

sprániho iádu a Zircvťň musi o]rsr]roval Mležitostid]e 6 32 odsl' 2 spúrniho i.idu ákona ú'
500/200,1 sb (v IřiFdě' zc podáíi podávit spolokjť k podáni nubo dolo'n ongiíál nebo ověřúou
kopii ziizoMci listiuy pofuenou Min6ie61ýcn Ýnih ČR í lislinu prckzzujici v souladu c zii?owci
lislinou a spolek j ednao Ncbud ! Ii r:iše u vedmé dod nění pmved o' bud. !odá| j odloŽcno'
v uledené době k ádné'nU dolorlii Ía MěU Klc.any ncdošlo.

starosb se zeplal' zda 
'ná 

iěkdo ěj aký íá vrh' doláZy nlbo pijpomfuty' P i l omášová se zephlq 7d!
byl podav]tel upozoměn na |edoslaiLy V podání. st tosa odpověděl' že nc. nťni 10 nubé'
o slovo so pňblásil p' Mclich'I' slÚosa ho vl'zval, aby pŇká"al v sou]ad! s jcdna.jň řádcm
7lstupi(elsNa' 

'! 
s. můžf, rozpra\y áÓaýniL Zdlfti INrlé bydlišIě V KlecaDech P Jlros]av

Melichď ncnrá Mlébydljšlěl Klecme.h. Prýor Prc Úádřeni doŠane p MclichŤ v diskusi'
\ doa''bluri''lú Tělpňp'm'n\J K'il rl'_r''vdtsl '''

6) zf,oleníka'didálůrřlsďicihook'souduPnha východ

slova se Ujalmistoý oja Nr ninulánjedúni zMé sch!álilo lng Jilt!Hoholáčovou mI'
17'5 1965,bylcnvzálili25 Kl€íďy,25067Klecmy]pmiMgl Janjlurrobšo\ouÍar
I6.3.l955.lrýenNá'n'Tiebi^kého657'25067Kl{anJ']'akokindidátynapiisedicilrookesnjho

Kmdidítly I.g. J i&a l lonro láčová i M 3r Jam i]a Flolušoýá plcdloŽily sou du r,šeclÚy potiebné
doklady, kteéjsou přgdopsjny pm ýkon fuDlce piisedici Piedsďa soudu M3r' Maíi' Doýál
souhlasi s k.ídidalurou výš. jfocnoý.ných, na nLnkéni obdobi 2014 20|g

ZMé Ýoli ý souladus $ 64 ákon.6/2002 sb' Ing' Jittu Homolíčovon m' l7' 5. 1965, býen v zátŇi
25 KlČánky' 250 ó7 Kkca]y. do funkce pi'sed ic i okrcsn lho soudu Práha \.ýchod

rllg\o!'li l2 0 r(z Ťo njšo\j)(h!íllno

ZMě voli v souladu s $ ó4 ákonr óD002 sb. MgI' Jamilu llolušovou nJ ló ]' 1955'býemNá'n
Ti.biákého ó57' 250 67 Klecany' do litítcc přis.dici okcsniho $udu 

'nha 
ljchod

Hlg\ov'll' 2 0 l(z Ťonáio\l)(hvÁkdo

N}ni je m ús, abychon zvoliIi kandidáty, pani Ing' JiLh rlonoláčovou . paní MgÍ' Jamila

Misioíďoýa se zeptal, zdr má někdo něl'á].ý dofu' chce něco dopl n' P' Bus.h s. ujislil, Žc ninulc
byly schválcny j.ko kandidá&y, d nos j e voli d o fun k.e pňsed i. í otr' soudu PralÚ východ

^údod"' 
ener''' '' n JoJJo 9dď '|'60\3'o/neíl' 'nťsť '

s]ovoněl'nhloía.osb Předsed!KvIíg' JanPincod$oupildne ].l lednazfunkcepiedÍdyKv
7 toholo důVodu má v součaíné době Kv sudý počel Ólenú, coŽ j. ý Íozlon se zikonem ] 23/2000
sb'. o obci.h, ko.*rébó s 1l3 ods' 2'
Na o^ii.ném jcdná'i RM dnc]smeoslovi]]Paía líg'.Jiř'ho vallufu' klcď sou Nil. Jby byl m{žen

Mkloýarýa s9 7e'til' 7d. Iná íěkdo íějal1jiný íÁVrh (pokud ano bude hlasoúno v pořadi podíni

VhrL:
'Ir'oř

o 
^'olcniIng' 'iřlho 

va](cry Ólcncm kontolnihÓ ýýbon



2 (I val.ďa, 
^ 

KuócL' schlÁlono

Dllc bylo nutnÚ Zlolí ájupilck(Vcnr nového piedsedu Kv
Dk 7ákoi! l23/2000sb 

' 
! 117 ods' 4)

(4) l'iedÝdou ýýbon' je Yždy ó]el7:sfupneklv] obccj lo ncpld{i,
jdeJi o přcds.du os.díiho }ýbon (| l20)'

v Kv mánje nyni ] členy zMě' pátry Busche'Horu a lng' vallcru' Misloíamía dopončjLdo fu|kce
přcdscdyZvolilJcdnohoZpťvod|ichčlenůKv MisIoýa'osh MvÍlll zrcli! pafu J.na Buýhe Nikdo
ienavÍhlj]iou vlri!trtu' !ro1o dal ňk!o$.io$ hhsovd oZYoléniJin' Buschc přcdscdou

rrhsová i:12 0 l (Busch) shvíleno

3) odňěiy ncuvolndnýoh Z.slupi'ťlů
sovomě mGtostaÍoýa'váda díe 13' prosiícé 2013schvá its nové nařiueniV ády č
a59/2013sb,kleímseméninařizenívládyč ]7/200] sb., oodměná.h za výkÓn fUnk.e
člen0ň ňstup]t.lstév, vé ,něni pÓzdějšich předpků
schvá ená právníúpÍavá se týká néuvolněný.h členů za*UpitP stevúzemních samospÍáVných

Uvolněníčlenovéza*uDitelŠ&a majipÍáVnináÍok na odměnu zakotvonÓuVpřGlušném
,ákoně (o obcich, o kajích, o hlavnim héstě PÍaze)' odměnuje nutno 1bez nulnoíi
před.hozího íhVálenízaíup]tektvem)poskytovátVeVýš], kéÍÓJ ýanovinařízení, a to bez
ňožnoýi jakéhÓkoliv 

"odchýleni''.:_Ne!!pb!!il]e!pÉj nemaji ze zákona pÍávni náÍok na poskytování odměny'
Nařheni stanovi maximálíi ýýši Ódňěny, kefu u jP možno neuvo něným členúm
zastupile]stva Vyp ácet, a zastupite stvoschvá]ikonkÍétnivýšiodňén V Íozpěri nula o' ddné

cxin!fr d e nainqni' zasrjpirelsNo soJčasně rozhodne, od kdy bude s.hválená výšé
odměn poskytováná'

Z důvodulélo úp.Jwje třebr v souladu s ! 72 7jkona o obcích schúlit nové ýýšc odněÓ
nťuvoIněných ájupilclů plrhýclr od l l.20l.l
v'llďen k lonu' ž.j$nescbvÁli]i pouz. odněny bez příplalků. dcpřcsúuJo Úše s.bválených
odměD 

'naxjnálDjÚši. 
kt.ol u'nožňuje ioýě {hváletré iai'7etrlvlády J.pou. fu fuZhodnuli

zNfu pitelů jaké ýýšc odmén Íhváli
N lo]i álý'n čie ď n zasfuD ilelsba byla Dos]q4ována nésióni odňěna vD výš i 342,- Kďněsi.,
aleni'm Íad} ]2]5, Kú/nósic. piedsedťLnr}ýbod (komisol0ó4, Kč/měsic. č lenů'ň ]ýborí (koD jsi)

336'' Kč/iněsic' bez piipb&u
D|* máte m *oleclr trbulku' llall.u tlo rok 20l4' podle které nůr! bý! poskytována něsiÓni
odfrěna úniúálně vcvýši
n.uvolněnj Ólenové zasfupilclslva 400,- Kě /foěsio'
alenové fdy ló50. Kč /Děsic'
předse'lovó Výborů (konisi) l300,_/Kč / měsic
dleDové \ýbod (koDisi) l l 20'' K č /'ňěs ic'
Usngsnifo zMěZprosince 20]o bylo sclrvákno Yylláceni odŤá be, |iirl,tku' jc opě! poua ni
sch!áleni asfupllelii' ,da s. k odnlnám budou připlttl] r.yllácet, pÍo obce nrši velikoíije piiplalck

NoÝě scIlválenévýšť odněnbudou ryplácenyod l' 4 20l.l
změnouákonaodanj Zpřijnuk 1' l 2014scměníZpůsobyýloijludaúzpiijmů
l) váj}ová daň Ý poúije pout u pi'.r'nů z dohod o prcled.tripjá.. do čáýky ]0 000'_ K|, potud
poplahik nepodopsl l pfuhlášeni kdxni.
2)vevšeď' oýalnich pÍipadech epodepsa|ého ptoh]ášgnik do se pouŽiic áIÓhoý1dtň'
Pfuto od 1' lcJna ]0l4 doohá' ke aěnĚ daré.i odmón neuvolněných ásfup]telů. odměny se nedani
s..iŽLovÓu dani ]ako doposud. alcZílohovÚ( dmi, úislú odnóny isou njxi než v mce 20l1 Á také lo

' 
Jr' ntli



7D]meDí. že rcNo]jjá'i ZaýUpncb budou ní Éipfv.tro!cfudo}éúělá.ně polvýci' o pňjmcclr a
budou nrusd odevzdat sajn pii7iítri k dd'já mk 20l4

Mistoýďosh se Zplal' 7da ni někdo nějaký j iný náÍh. dohzy ncbo pnponiŇy
Bcndl nafhli ponc.hal odněDy v dosaudíi výši

Nikdo sc ncpiil ásiI, dal pnto ]jlasoval o u'icscii
u sfupnelsNa 3 42,_ K člněsic.
člcnůmndy l235, Kč/měsic.
Iředs.dúD ýýboÍú (konni) 1064, Kďněsic
členůDj vl1borů (konlis') 3]6'_ Kč1mčsic,
oddjny budou qpláceny bý piip]alkn

zMč schvl ]uj. výš i odNěny neuvo lněnýnj ělcnům

9) Aýmpalk vodovod kallljzacc
s ]ovo měl nis'osúroýa KÓI em domů Y Aí.lparku 

J so u ýálc ncdo řeše|é problén y, kteÍé z ncj vú lš i
čásii způsohi] developeÍ' bohuŽcl á pomoci našeho ía\€bnilD úřadu' PrcbléDr s parkovánin rclli
nyni nejalalnójši. daleko LoÉi ,jležjloílsou nc^ol.udoýaŇ shvby Vodovodu t kanrliza.e, kleláje
slilc v fr.Jclku d.ýolopía, ko.lrébě piechá7i zje'lné spolcéloíj na dDhou' ve vše.h spolcónojlch

Dnešni ŠaV j. úko!ý, žc Z .ezkolaudov]né ýavby lodovodu jde do byti sbvebni voda' 7á kiercu
vlaý|icj býů pIxti panu Matouškovi, ltlc|í jc jednin zjednelelů vš{h spoloěnoíi. ktré kdy měli
s vl.snicl}im domů něco společného TeD má uzavřenou snnouvu s vodánDn' ni dodáVku saýebni
Vody v áří 2009 vyd a l odboI 

'lohrilro 
proíÍed l M ěU Brándýs n' L st' Boleíav rczllod uli, vc

herém 7aká7ll užíváni $i!by vodního díla splaškové kmalfuce ! vodolodu v celkové délce l l95 D
Jdc Ó ýNbU vodovÓdn a kaDali7lce' n! kleÍé jsou napoje.y všfthlr} domy l AýEpatta'
Ptoběhlo j i2 něko li k j ednáni mezi Měýenr Klecany' v KM 

' 
s lř voJámam i a sanro'ej ně svj

jednodiých donrů i p. Maioušken
Nynějši ítv j. l.kový, že \rodánry íále dodáVa.]i íeleb i vodu dcvclopcmvi ] teD jl v podíátě
p mdá\á vhstn ikům býů vlashici Z. od.bŘnou vod u plali deleloleóV i, kleď zá íi údajně pI rti.
njcménéuvodárťnmikldluh'l1eÚ]evsoučaŠnédoběc.a2ó6000, Kč. vodÁnlymiíš
poŽad.Ýck vyčisliIi, náklady na dokonóeni ] Dásledné 7kolaudováni íaveb rtehÉ rcvizi r zkoušek
lěn'oýi ap.d 

' 
naÚšicca47000o,_ Ké

Vodánly neclrtěji dokoněeni sbveb finai.olt , navrhujj' iby sc loho ld]lo Mésb Klemny' Fko
polencioúlni noálý VlaŠnlk lé1o sú'!by P ři j ednánj j edno diÚch sVJ s. 

'naj 
it.lÚ doĎi doÍJ ýili. Žc

by čás&a za dokončeni *avby sDolečoě u]ťo(lili' Vodány jsou ochohé uíoupii pouze ze irrni
dluhu o ó6 000,- Kó iaby Měýd Kccany uhradiLo dluh 200 000'' Kč za dcvclopeÍa'
Nonyínne si. že by Dělo měíollatil dluh za nějakou soukonrou fimu' zá.oleň bybyliasi hlo poý
inveýoýtl pťnize do sb}by, klerá je ! Djaje.ku oř! stjnó soukomó fimy. v7heden k lollu' á
obr'it.lé 

^sbaparku. 
k'edch je již !xlná ýělšina Y I(lecanech pnhlášena k lN.lónu pobylu. zťLsNivaji

sLilťjako nkojmi delelopen a uasbě sD ncňÓhou n|xkbnánil.
7 !ěch{o dů\odújs rc ařadili 

'cnlo 
bod do pmgraDu drcšnihoj.dn{ni, neboa si nry:lfue. ževělši a

z Vás nenrí o tétosifurci inťomgcc asi'uaccjcjiŽ núkolikletvelicelá'ná'jenulnÚ,.by sjizMě

\"dtr' 'nlÚ 9' Ťá' 'p.'nU'; oin!-''o''kFt. ' 7de le / lóL /o
lrl e J0 -.50001'h., - ioLtslr luecalo.L.l ! :i - i

si'uac.ceýou dohody lal! abyvšichljainEresomnj mělipo ukonóenijedníni konečněkIid 'i onňÁl i pÍáVi 
' 
ýaV M]:$o bylÓ ujiíěno o ochoté a úvrafu kjedtra.imu íolu'

Jednim z nav.hovanýclr iešeni by nohlo bý! bc?'pl.!íý picvod nczkolaudovaných ýaveb do D!j.!ku
měs ta polaáno do provozováni s tředoó* hith vodáre n. a s
stJosb doplnil. že noÝ vlas k se tepí'e 3camujc s dopady spolupráce s I Mltoušken, 7áý up. i
Jnčs.jci.fomov.li.novýinveýolžádrloznlěnuUR 

'epololcno. 
dále v pňprdě noÚch bylů je

,tn' \r,\ lV,': 4t-'f
{./ ' ,t,- / ,,,,,-



požadavek 50 íí v MŠ, kelé by lně l jlve*ol ?aj istil. Inveýor nlěl pnpÍavctrý áVÁrrcdcjc 2 bylú!
č kte.rth by fin.ncc p.lňly néýu
odbo Ť 

'iv 
pŤosiedi by úd stavbu 7asllvjl j iž od Íoku 2 009' !l. le!ónil úk. Měío j ej ryzvalo. .by

lak nďi'lilnyli *dyž Užzde bydli lidé Měýo by molrlo piislibil že pokld by se stiedočské lod]iny
a dcvclopÚdoml$ili, ý.!bu doltdi, picvcarc mújo sic do ýIasbiclvi ía ďdnin způsobem.
vislo$trosb iekl. 

'e 
oíoÚl í Hxjneló'kovou. kte'á ]ydal' o7hodlulio^Ýřcíiyodya kandlizicc

v l2009 Pi Ha'nalčikoú požadovr]a ke zDlěně ýavebnika]eště dopl|jt. Da koho co přec]lá,i5]'r.ým
z!ůsÓb.m sc bude dále řešn, co bude př.váděío (Všech y slavby?), ý čich dko! lo bude' Zilnn jc

I ValleŘ sezcpklnn novou íavbu v^$npd u' slaÍos.odpoý:dě], ž. s.jcdnáo ěmou ji}bu,
ý.vcbni'n úiad.'n ischvále!á. Musime se proli ní búnt pies íávebtri úiad' nlc'.éŇ ýavebiík sEli
dál. i kd!Ž skanska trm práciukončila

l0) Zápis Zdilčiho přezkounáni Dso Do]ii Povlhvi

slovo měl ílfuýa. z.slupi!.ló v ňalc álcch obdrŽclizápis z dilóiho přczkoumáni DsoDolni
Povltavi. Týo infonnrce vali nr ltdoDri.

l l) Školský oblod s olci MádoVice

s lovo měl íIoía' N a j ednáni ZMé dnc l 3 ěcBna 20l 2' bylo p fujcdnino L],(voienj spoleěn óho
škokkého obvodu s obcemi llusinec Ř% Móslovice. vétrušice a vodochody ZMě Mésh KlŘrny
schváliIo uávřcni školského obvodu sc všňijmenovanýni ob..Ďi Kc štolskóhu obvodu sc však
pnpojili pou7evětošice a vodoŇody obce Husiltc iaež' Máíovice člelýVi od'nllli' 7 důvodu
z jejich pohledu neÚhodných finanónich podminek' v součashé dobĚ však obec Máslo cc pňšla
s ojwlrea o opětolný Zájem sc do školského obvodu přihlásit' Zl dobu, kdyjsme wlvoicni
škollkého obVodu! rece 20l2pÍojed'álali' 

'lošlo 
ke 7měnín ve tinan ová l ej nveíičnich trákladů'

kleÍé ijŽ nep]ati obce, ale z áky plali íál škole. do ktďé skutečně áci chodi.
Za up| lé lé'Dót dva rty sc ýšak k.pacna našj školy aěala laplňoÝal a podlc prpoólú p.na
iedilek r.aciny. budekapacitaškolyv roce 20l7 nedosbčL!ici' Z ioho pb nás bude lfT]ýÝai, nějakýnr

4]ůsobem k]pa.ifu školy naÚšil. Bud'přeollrnizoýd sysé'n školy' nebo vybudovat dalšilřIdy
v nově po$avcných budovích To bude pio město Kleciny obDíšet i'lveýjcj dllších fitrančnich
proýiedkú z toholo dů Vodu. j e n}ni DUtné podepsÍ s oboenri lvÓiici spoleaný školský Ó bvÓd d ohod u

o |) 
řq]ěvkn na jnvťýica pm piipad nu{noíi rzli řmi ško ly Jc tcdy pořcba Údala l íěj.]d výpočct, na

jebož zák]idé Ýy(voiil spolcč ě s oslalnimlob.emL !éj9lý lond. do kleÉho budenje spokčněUkládrt
fi nm č nl prst'edky. z ktýlr se bude nruset ! budoucnu škola rczšjňl'
Na zN edáDi áýupilclslýa sc doýavik is.Íoska MáslovicD 

' 
sýkolow Uved]x' žr se K]eceny

rcjnusibálv.lkého náúsfo školáků' Máslovicese mzůíaji pomaIu,6UdoU se podilet M dÓbodách a

slafuýx sc zcpel 
' 
7da 

'ná 
někdo něj aké dotg7y nebo pňpo'n i'l ky N ikdo se D epiihlási l. proto dal

hl.sov.t o shvóhli Uz'vřcní dohodyo škokkóm obvodu s obri Míslovicc'

z.ýupilcls(vo něía Ulo7ilo ndě trÉsla Vc spolupiíci sledetri'n školy připÍavitdohodu o účaýioh.i
m nlv.íjótri.h DókladechvlŠ a MŠ s obcemi Máíoyice. véfulice. vodoclmdy se stjnýnri

1r) s.hvíkni ZóÍupců měíÍ k jednóni

zá*uP.i kjcdn:inívKM a' s',čs r's.. Lctišlě vÁdlvl Hlvll Přnnn Rnzyně. 
'. 

s.. Dso DolnI
Povllíví' Dso Udoli vltlrT. M^s Nad Přll'ou !dllšich

" 
Jr'p2



sLovo jnělslaÍoí.' Kjcdnánis.óklťýni společD oím i v Íocc 201,1je 
'Ntné 

před]ožil UŠEsc i7^'Íč
pověiení de legála k l edná| 

'ZNNpÍclé hl.sov.li o $bÝí|cni:t!ro!i'Ynóltr lvo kurhijcé'.. č' ó2050'r]023Ij Ďytlm:
Přenyšlenskí 50' 250 ó7 KlecmJj'ko dclc&íia kjldnÁní4 něsto Klecln! s Dso svazku něý
i oh.i vK]v'. 

'' 
s. v k!ěb'u 20l,1.

7Měllhsovilio scllválenl í!Íoíyr}o Kurhnjcq r' č. ó'050a/0xl. bytéfi: }řťnyšlenskÁ 50,250
6-Klot'nt i'ro d.hBáÚ \íěJJ K] )0l4.'Jíleljednln'od
vII ís ''' "'. sdrUifo' občJnú pnqi/rnlrl' pro\o/eD l e.i{la Pr.ha Ru4nd' /'jm chn
sdřuž.íí prltÝni.lrých osdb dotčcných provoz.nl lciišlě Pmhá _RÚyně' Dso Dolni Povlt''j l
Dso Udolí vlllw sj'ko nál'radnik' schY.loYdh nntoÍrroýu rjdhllv! Něndk. a rldnírng'

Hldso!ání: ]3 0 0shvíl.no

slolo ně]slarsla- sfudie DK: l0 3 20],] b-\,lr předálg sfud1c Íozvojc DK Talo ýUdie bude
odp'-rlo\d'''d.'7deodlL'rup'ťl'''4thi''lF Í'o'l''.'inť'
n.. r,bo4.h hrnl;"
rkfua]jzolat st'teljcký plá 

' zlraooýáni pmjekh' pÍo ú_ruri rozhodnul' dopnvni inlnýrukluli pfu
pňpadné dolaéni liluly, dopncoÝári sfodie Dósledného pÍoj.klu na býové domy včetně centřjlniho
veiejného prostmdviV iávaaoíi m noýé ýznikÚi.i áýavbu Ýzkulmého ccnri vblizkoíi areálu
DK, rcvize a piiprdná konbola dÉpozič'lichschéjn.tsfodii n. objekq kLecanské]lo donlu! iáuznosi
na ÓbJckt Rychly a budow MěU
slovo mě l s larosE _ školka: lcm'n přcdáni ]'4'20l.l:Ing. Filinger rd]čevodidoškolk}fumo.né
děIi, ía.oía škoLkajiž neDjůŽe lenocnédóliqlouaili$ oía s řediIelem š&oly hledaji mo'noýi'
jak lépc vyuŽil kap..ilu školky hodné piih Lášených děli nechodl a abiRj i mislo j jným, nryš lenta
nově Vl'budoMné MŠ v péči ýáli' ško]L]i. osalni pfíoly volnějšim 4růsobe'n nullézjlíi!
podnrink}| pi Tomášolá ákon Unožňuje l mkto Debidioul ýÚ Ýi.! dód' nrluvila o možnoýi
nabid out lkei'lělemzokolnichobciiprctijniíůjnplodělizololiseoh'adilp Dvoi:ik, pÍotoŽc
v K]ecmechje úekatelů na misio v ivlŠ lDdtrě' ma]i mitpicdnÓý|Jeden z piiromnýclr obyMrel itk]' rl
sc ťhyý1Dovi Iclisla{iýt změk!enipÍavideliještáreliebizrekonýfoov by{škoLnik.
P.ikováii před skolou' dolravni siluac.n. sidlišli a v Boleíalte íarcsta poDsal posled'' Variaí(u
řešeDi{napi pojezdÚ chodnik. 

' 

etardéry' obolsněÍný jednopfuhový plovoz, nNý rl'ťzd pm
zásobováni'parkovlcifisk), něýopůvodné počilalo srealiŽci v celjě 2'] mll Kó' po
zapfcoElýclr piipoD]i'jkách bude ceni 

'-1]šši 
(Iíg. Ballckúusi}ýšiješlědopoěilal), možní bude

lř!'b. fualibÝ |.tapách' Pí Tonlšová scpiimlouvá a pořádné řeše'i, m klerém s! n.šclři' do
sidliíěsc nci'Neíovalo l0l.l' rcpodival ž]idoý o dolaci nJ viccúčelové hijíě a p'oÍiedky m
spoluúaNtméía dát do řeše|i dopnvDi siluicc n! si'l]]š!i! aby b}lo řo!moťo nťjdiiÝe. slaroýa
o dpovědč l, žc pod]ini do lacc na lrřiíě in ic iovala p i l oDrášoví. D el7l skákal z j cdnoho ncd odélMóho
projekt na druhý. dosud rc,trájn. yýš i íákladů fu vyřešeni dopnni sifurce M sidllíil uškoly,
ňú'c přšáhnoll6 lil' a budc řťba lyblašov]t ťběrolá iizeni (2 mčsice m aťiejnéni vŘ). nemánje
lrotoÚ projekt ] lim pídem L vy.jádic0i dolú.íých orlinů. již jsme uhradilj 7álohu a pieloŽku na
hlišli veljtiýicejtk 500 tisic.l'e nutné hlcdaliné ?dloj.' D Dvotíkjc 9Dozřejmě prc mzpočtoYou
odpo!ědíoý' a]. pÍojekl nahtišlěj! rczbélllý: Irvnn vnejholšim pi'pidšsiýZn kri{kodobý úvěÍ r
lea]izolatlakhiiště,lakdopravíísilulcinisidlišliauškolyPilomá\ová hiišlě 

'nÁ 
bobÝý pÍoj.kl

a ýrýeb.i povolen i vice j 3t 6 let le' i stirc$! up řesnil' Žc 2 $ky Dle p i 'l omášoYé. když ušelii 7a
hř]š(č, budounilna řclcni dopriwi silut..u školyjiž ó Dil a hiiště 

'.oprÁšn'' 
později tíg HolÚbo!í

se plala' 7na podat 
'ádos 

o dolxcj M hiišló Ňbo .' Žídoj o Jolaci podai. dolacilze m}onec 1

p riline v ulici Do Kašti parkuji a!la, provoz jc lu .ebezpeljn': navT nBh]oul znaóLr 7áka7
ájlý.ji' odpovčJůl miíoímí4 že siturci p'oiednás Dolicii' !l. od r 2003 se nsmi ýál nt
'Átr'll''''ic' '.'' ':\o.'Dlpo i'i 'U''p'l'lle' d''\ |r'n" 'Jel4lP

lor
dir"''



ncdáno MiidilaněklerédopQlni ančlqodýŘnil, kvybiáni pokUq znrčk, cíoňú7!. lvýšmó
obtubniky poli!ic noschrduje.
U ranj|y olrala] dievě á U rafrpá um'íúní ý ploíon lrý31é stielnjce je !e Vclni šp ném ían,
zdnvi nebezpečnáinabidk' oFavy od p. Buschc a i35'570, Kč, pořizeninové.ca 300.000, KÚ,
nivÍh umis'šni do afuálu DK.l,i lojníšoví Mv.hla lmlu oíŘVilZ londo kUIlUIy. spolfu avoliého
č&su se$sE Ň]7e' Ji dkulluryk tonulo nťni uďený. D Dvoiák nclcclla! Řmpu Ío.Tadnout,
pnkůpmmlédělijedo*'větši'ínaliskoroíic.M Filingcl koljk Lidijjvfužilá?J BJs.h c.i
30 J' Bcndl n!íi PÍoljopŘvó, tlc ámyslcl se nad Umistá m v aÉál! DK kvúIi tJuku přoý'nuta z
l( lecánek zaÝÍě u]o'i!o ledc i ] ěsk zj i5li1 nro Žnoí i linm.ovini generíhti op' ary U 

' 
a'npy

Pi l'omášová upozomila, že U hrsiaské ,nqnlce pďlTje aulolJus a osobni .ulo klq ž. kdyŽ je bzlno r
louŽe' p.k íela kolen bezp.ěně proJ i t, chodcc m usi víoupii do \ozovlr s la' o sti řek]' žt Š!u.ci
\.yieši opr*a Vozovky Misloýďosa slibiI ncznúnpĎjcdel palkovánisiidičem autohLsD
Pi Tomášová akfualizovat plán maoje 

'něsb. 
st eBrbi plán apG'upoÝaLpodIe nich' staÍo*r

odpovčddl, Žc lo pnívč dělaji, pozval pi Tonrišovou nr pmcoui l'edDíni Ed} a asupilelů, kdc bude
sezrá'nena s lim. že loto velmiÚna'n ě nlplňuji'

Misb$moý. chlěl by porěňt konťolni yýbo' seýavenim lomise, krďá by pfuvťdla veiej nop.áuí
konro]uusokola,PÍavéhoHrid.ťlskauiů.kGřiobdrželivI20l3odměýapňspěÝck!ělšinež
50.0000, Kó lng. Filnrger da]i tennnl
Ing' valtera vafuálu DK Í buduje sběIlýdvír budes.ruítsbón]ý dvůIu hibilova? stIoí]
v buňkách Metodan bude nájcmcc provozoÝal sbr:mu druho'nýclr surovi'j, iníaluje Noje ailzcni'
víhu s}ůj sbémýdvůr( hřbiloÝa se nebudenšii In_g |rlli'lge' M jak dlouho budc nájmi
sňlouva? s.aÍoía mysli si, ž. Ď. dobu 5+5lc''
J'KL]usolá''nzd.úóehi od l | 20l'1změna,oóněnydaněnyáIoho}ounikolisúžkorcUda|i'
aýupitelé nrusi podlt daňové přiz|ániz rok 20l4
.Jed a z píIon trýd' obya elcf, sc Zcplala M knhový obj ezd na sb: Tep]ické odpovčdól
mktodarose jednaji s 

'neiieli 
po7'ňki]. jed'inl se Vl$c. i!Ťh doplnčný o 2 bipasy z důvodu

ná.ůíu auI k nově qbudovanéDu aleálu Noíhpoinfu pro DHL u prjekank, ploblén by nolrl bý
s aulobuso\ou zíávkou' z jm vc láZiproJcdnÁváni,již nráme nějaké uadné výadiov2čky Pai
Bačina piislibi l prcdat pozemek ce]ý' abrl mu ne7byly 2lňcelimetovó íudl. měýo piiýoupina
Úzumou ccnu' silnici 603 od kÓncc PIůy až po sl.]žkov Vodoclmdy budou opllvolat z do(acc,
kí'oulku' kde má bý knhoÚ obje7n lynechaj l a pak s. budc kn]hik nŇd néjrk Mpojod'
o slovo se lrlásil p' MeliclrI starosbmu neunj.žDjl pro'nluvÍ' prložl n.ni obyv .lcň Klean.
Zaýoupila ho pi Tonálovi obdÉelijsledopisod52oběanůKlecanrzjisliliFle.želod]iniieby]o
v souladu se zákonem zákon nodovolujcpoŽádaLodoplnčni, hk abyýe mohl i dopi s pmj ednrt? Nr
nedojatky ý pÓdíni sc piišlo pozdÉ J eíliže j e m dopise nrpsáno pel Lce' má D odala'el posopo V.l
podl.pclič iho 7ákoia, do5 dnú fiusi doloŽi' oliginál podpisů' Nyni sc lU dopis bude pqednával.
pojd'Ie si řicl, co vís tápibdyna usedíni Meziobč ypihomný'nitra zisedáni byli i něklcň, klcři
podcpý]i Zmiňovaíý dopis' !eřcjně se mipies Úzry zasfupilelů nelyjádiili konkréllě k lonu, óim
mkto$arosE poškoaje měýo aJaksc k nifr choýal arocántně tjednal neko'npelenbě
l'i'lonríšová obslh dopisu se vám nezdá hk,í!ažný. abyýe ho prjcdnali' sbÍoýa pqednávíse
zdc, ať lo !u z.hi' aťlo zN!'pilcIóslyši
hrg' Bend] kdy přišeldopis ns podatlnu ! od klcÉ]jo d .!o!o tcšinc?Mistosfuosb ]4 2 2011a
slc'iíý dcn rzcslaný zs{upitclům'
slarosla přečeti 7iěni dopisu.
slarýa maío nenrí sociálni siť' kdg by se něco prŽento!.lo. P' MeN n iekl. žt 

'r 
facebool jsou

2 sbánky. klťí jsou jJro Klecmy. KlecaDský [a]brní seíis' obě jso! pÍczcnlovány znákgm měýa'
Zajiúáloho, kdo.]c pÍovozujc, kdyŽ nc núío Kl&any l'' McNaí UkáZl' co \ýsk]' co bylo
zveřej'jěno na sbáDkách licebookl ncchalkoloýd P K čoŘ Z
kontolni komisc odpovčdél, Že na incebooh je oteviená sknpinr, kde si mů'r kgrdý 7:ložil úč.! !

ský kllfuni seíis i |or culfui. spnvul'c p ]arcslav Meliclrrr'
l'' McÍdoÝi sť K:]ibi, žc u stánkáclr. kleÉ působi na pMi pohled' jako by mohly asfopo!.l něýo
Klccaiy isou zýcieiiětry rolky, k{cnj n!.haltolov '

il\r 'r'l



lig Bcndl _ žádal konkróhi piik]ady. p' olo'l dopis obc.ný, neni la'n |jjc konk{lniho' Konkóhi
přik]ady od 5 l podeosaiýclj obč i nů '
Z.aalfi]uvilp MoliclraŤ pÍomilánipod nrýn ícb.fi. ktúó déla]bez Éjakého pfuýř.dku, jamía
akci PocNálil' kdyŽ ho Mvíi}il, ne.hce t s ii'n chlubil, pík sc ob.ílil na úÍad s Žádosi o inlotmcj
J niíosfuoía Du odpo!ěděl, 2€ sc s íifo.enrí co bavit to beÍ. jako rrclm. i úicdnika
ln!. Filjnlol kdyŽsc volil mistosBoía' takon.je!tčl'eden zasfupitel bylj proli, dn$ by lak
mh]asova]. chcc croslřcdky mčía užival pm vi.e než p!'lesi! nebo ío obwatelane ien nr. ]cdíu
ájnovou skupinu, bkaby7 toho 

'něl 
uŽjtk ňaxjmálni poad lidi. kteii zde žj]l'

Pi' Noýáko\á žcaolmp Melichar nlluvi o r..geŇj' íroložc bylJ svÉdkem loho. když slovné
naprdlpiKlausovou.coUdělalasl,7nilioncĎvfucg20l2zfonduhlturyasponu vyhrcŽovJlji
lclcýil' KdyŽ sc ho Zptrla, od kobo lo Vi. odpověděl' Že od pi Tonášové. Měljit?] pi(loEovou
P. MclichaÍ ch'čl.jm ÝyúÓloýáni Í' 20l2á kuhuru. pmtoženlubylodivné, žť bto obecUtati]a l'7
mil. z knlbn. Še] á pi Klausovoujako 

'. 
ělcnkou kullmi koDrGe' r]e piKlausoýá s.začali

Dmlouval, žc ícni ělcntou kuLfu komise
i, .b}' sc piihjásil v Klecrnech k tnalénu pobylu, a mi'Že děni ve

P. Me]ic]jr. zjfuá ho hospod.tcnj s vctcjnýn nraje&cm' clÍěl lěděl, proě má Veten| nllyeliná
pnvidIa ncŽ Zbylck kullumich akcívobci a mco sc uř il ],7 nrilzaLalfufl vÍ' 20l2
P Dvořák hiiŽenedálvyúélov]ínilTlfo.y7el20L2?slaÍoýa qljútováni veleŤatr E]lye obdřcli
všichni zaýUpitelé l] 7 ]0l3 z.r'2013úÓcthl'ěimoýi knlbmjakc.63319'vzá}éÍeé.éNúótu
měýa, kteďje aeiejněn na weboÚch stiá kách a k.ždý mkjsou t}to int'omacc zvcicjnl:ny' lí
Tomášová kde10 dňjc ZvuřuJnéné? slarcía jako zaýuPitelk! nůŽe nahlódnoul j do sváŽné
knihy na úiadě. Uélámr byla od loňského čeflii zavalcna řcšenín poýodňolé nfua.e. q s] ieknclc.
lo j e nal ičkoí' p i účetni úusi plcdložit dokume| ty j edm dvě ! všichnjjsle áponrĚli. že všicluj
pÍrcoÚici něýa'byli l mla dole v Klecáí}ách. dílc ýyúčtovíni z vettri nllyc prš]o
Ztr'upilekNem' Reklo Í, že pihpěvlr se nusi qóčlováv . j.diný. kdo hk neučnlil je p. Mclichm'
PiTotrlášová obdÍže]a Vyúělovíni fondu kulhfy Ž L 20l]]' a prelož. scji v nén nÉco nezdálo'
ádalajeíéo r 20l l a 20l2 api účetíijíodpověděla, že toto neDú hoiové' ne'niiŽ. ho poslal.
skroía vyúělovánijc smozÍejmĚ holoft' lle]yjste ho obd.Želi vlabulce, kleráneliholo!á,! rk
20 l l a 20 12. prcbá ! účeh'ch sŠavách sc ncolimluj ete a vzh lede'n k toúu, 

' 
a lýden bude

p.obih audit zKUSK aje nublé uavřiiúčelliok, imúŽcpi úč.bi labulkydodátokámŽitě
Pi Toňášolá nobdrŽclavyúčto!ániŽrck20l]'Misloíďo{a lYúčlováíijc ZvctcJnónÓ
v á}ěÍeaném Úófu Dlěsh na wgboÚ.h sniikich méýa slarcía pi l'onliŠová nohll pillit a poáda!
o infolmci Z poóilaóc z úÉehicNi pÍj 7achováDí mlčeni. Pi Tonášoví ádalamaikm.rlepiúčďtri
neiapsa]a: přijd\e s.podiý.l,.lcž. ld.cmí hotoÝé.
sl]mýa p' MeliclEroli 

'noži 
í nedoía] nltbmaci, Ž.fou byl Z'nihut příspěvek Ve Úši 610 000'_

Kč ád.lÍoýnÓuo pňsplvgk v takolt ýrti, dáleop$lvšech.y*c.něsk. udélal Z loho
podnikale]ský á'něr. na coŽ jněslo íemi pÍoýřcdky' Nr akce, kIeIé loni poiádalo os Fol cdfurc a
byly loni dobé, ÍůŽ! i Iúos požádai o jednollivé piispěvky'
P Mclichar o pikpěVck v lakové ýýši poŽádal, $y uki"al, že doláže pořáda( o 50 ak.i vic a á
poloúani cenu, neŽ bylo v roce 20l ] ulEc.tro z lb'du kuIlury a spotu' i kdyby to byl podnikalelský
zámčr, ušcňI byíěíupolovinu nákladů
starýa Deušelňl. protoŽepi Toúášoýá, pi Klauso}á, p. Šebek. p DVoiá*' p' Nčú!úck, p' Lcmon,
pl Holubová. pi 

^dlnÓýí 
J dalši jsou ljdé. l!1eií fu 

'ijí 
a skltěně pn.uj i na léch pmjektedl a ml?c

dát takovou sumu někonu' kdo pňjdc, řŇn!: cJlc nri óa0 ds ajávátrlukáŽu sLarosfutEi,že
Ženské lezly po kolenou, když dáuly Děktcn: akcc dohrom y. picd 4 rolq' by]y přisýěr'Ii"J' do kuxuly
vcelýchK]ecansh500Lis',Ietosádoíicelkemol.sDil'pi.slož!bylypovodně.finMčDi]ibol

|' MeN]t jako alen iinaŇniho y-íboro lebude n1kdy sÓuhlrsil, aby veřej|é proíi.dLf oh.c' klcré
mji slouŽn lloJnú. ab' obccobsluhovJla obecjako takovou' obe. urolňov.l. na néco, coje napsáno
m2 ú papfu Zrp MelichaÍ.'n lj..i ý]dó! Ž]idná PÍácc
P'M.lich.I ncníl.póblém s veteÍan mllye, kleú ] roky ncdě]áí.oobčanyKccan ýůbccnjc'
P Me'Mt o vete'an Ellye íevíe q]b.. nic vclcr.nnllyejepÍovísvied.klerýí'Mel]charnlkdc
ziskJ, ncbo mu ho nakdo tmsplantoval

Jr' it



Pi1'omášová na piedclrozich ascdáíi 
'afhoýala 

jldíohó ádosli o přispěvck Z rcZp.čiu Drěía a
jeho lýčloýáni' álc byly 2x odmihnté' dleje] ího ní?.ru]*o íožité
Iíg. B dl a Inc Filinger ohr.dili ý, pfotože bylÓ usfupilelsbenrschváleno, 

'f,x 
ádosli nad 50 !n.

l'iTonášová piispěvky z m4jočtu něsl! m Í' 2014 prcjedná(y m neveřejnén Z.scdáni iÓ^iřené

sbrosta jsňc svěd].y skvčlé ýě0i spÓlk} r os doýano( piispěvky vc výši až ]00 lis. 2 misio toho'
aby ,'nělo déknj eme, s lyš ime futo debaiu Nej s'ne sclDpn i s p oko' ou p řil moUt .ozděl en i 900 lis'
Pi fonríšoví 'děkují pořid, n9 že ne
sbroía ne'ná pmblém s koňuni*acl íezi íini, ale s prcene.i .a vel€jíoíi
D Dvoiát zasfupilelé lověiiI i . u' lbyspo]ečně s ťlenyzýupjtelseaschvÁlila ÚšijednodiÚch
přis!ěvtů v lťminu do konce rjnon 20l4. Kdyby roáodov]]] poE rrda sma. 6ylo by vše
v pÓlád]o' ale lrotoŽe si pozvali oslalni z.sfupile]s' jc ploblÚm'
Pi Tomášová tmla Da tom' ž jedoánl a přitomoýi z6fupíelú mě]o bí veř.jnú' .by obéané
úděIi, jak kdo brmujc' ÉotoŽe jednáni ásbpitekM má bÍ veřejné
slaroía obd*I e 

'nlil 
od astlpitclc Ing Kuěcry' klcď s9 domivá, 2. by mělo bí o ci

sbloí. _ konaltováno s práhíkcm měía ásfupilelslvo a ndaJednaly splánrĚ
oíahi astuprtelé uved]i' Ž. by hlasoval] slglně j a !řilofuÓsli veř.jnoíi'
lng. Fililger do uko.ěeni prověieni nerozdělovii picpělbl'
starcýa n6ÓU mil daI by aow hlasont, pÍolo aby a futo sifuaci tpěli spolky'
Diskuse na iob iéml p'oblhala dále' zúčasbili sejÍ sbrosla' mGtoslaŤosa, pi Tmášová, ]ng'
Éi linger. p ' Dvo řák' p í Nová}oú. p' McNarl. lrr& Kuóem, o' KnebI ' Jej im ávěrcfu bylo' žc p ondiej
Kncbl jako ólen konirclDiho !ýboru snuaci pÍověfi a huJc Zaýupitelc inlomovat
PiAda'nová zápisy z ndy nebo Ť asedá!í (pÍesné rcVi) ! noíedni dobá rcýozumilclné' měly by

Pi Nováko!á 7ápisy rc ascdáni aíupitelýva
Pl Tomášo!á měío má povinlosl dělal ápisy
MisloÍmsb lde j9 io napsáno

núžt DofuoÝal i on. jaLo obwatelka Klem

staÍosh zaPisolalele 7$c'láni 
^lÚpnclíva 

núze dčla! jakýkoli občan Klc.dn' ÍÓ^úi tomu, že by
odstlv* mohl bí šijši, aby Popsa] 7áležiloí
li Tomášoýá - koíÍolní \ýbÓI pm}ěřit. zda Íadá pořizujo spláÚě ápis t usnsmi ndy
P David čukl z Astapťku s vedenim něsla ná doblou 7knšen.í
Mhlosimsh: .,ldid bych piipo'nenul' že pii schm]ováli Poníjnrů x piidělovínl nlmčnich óííek
jednolljyýn olraniaciÍ' hospodaiine s veřejnými pbíiedky a vciljnýň najetkm, kteď ' 

podsbtě
patři všcm občánůn lřihlášenýn v našem fiěstě a !!o obó! é ás svoji volbou po!ěnli
k odpovědnénu hÓspodrřeni s ténilo pfustiedky r mjetkťm' Zc ákÓnl 1 2 3/2000 s b ', o ob. ích pfu
nás v}!lývá' Že s nájetken máí. ÍaldÁdat jako dobň hospodáii' co' 7nmená' aby proslř..dky 

'nrjetet tyl v}tž]ván hospodámě a nedoch'flo k jeho p.škozoláni a .ebyl mažíván a pňnášel nán

v oko]nich ob.ich á 
'něstech 

.'kdo nerzdává sým spolkům a ořgofuzacÍm t.k lYsoké flnanéni
prostiedkyja}o fuzděn'jénevKlď ech'
N. pfunájh budory č' p. 74 (Rychly), ktfuu ni:ío koupilo cca 21 9 nil' kÓnn aje využúuajalo
dm]já tělocvična, upozorňoval p lng. Filingerjiž několilŤái Pmnájmy se lěLši'D! ryloó{'ilaji
Z ťšc horlno.y 

'onajjnmé 
nmÓvitoíi' Pokud se budmc d.ž.t v hodně nízkých ceních. byIo lry

budow Rychry tžtě možné pÍonajmoul nininálně v řáde.h l00 00o,' Kč roaně
Tuto óásrku z ý.řcjných pmýiedkťL dNáne PH jen tu]q abychom se pozdéj i v K]e.anské'n zpEvo'laji
dočcúi l ělí.la nanžclů václavikových, jal nimÓiádnů schopný potadJtcl r olganiáior Benefičniho
ko ccíu pm Klccínky' JarcíaV Mc]ich.Í a jcho Kte.anský LalfoI seNis' lÚ nás uspořádal lcnlo
koncd a měsb spoleóně Ý Žměsbanci MěU mu orcrnizaci tóto akce saboiovalo' cifuj i úryaek z Kl.
Zprav'7_3'20]3'skod4ž€pannisloshoýadúÍahěodmíllvéaip.mo.anůďcls.j.diný
pr.covDilr méía. lúď by ponot s aansponem r nošenin ndfiálu"'
o skutcěnó óín'ostj Ve'letri měýa od ] 6' 2013 _ jako ptedsedy l mktopiedsedy polodňovékomis..
úc.[ změshanců MěU. ktij po celou dobu díni povodně, byli všicbni kr'ný den včebě sobol



r neděliv !.á.i nasý.ni! Klccáotách' o ton seJiŽ v ólán]o nitdo nedoóle Po piočlhi lolroto ólfula
jscm nabyl dojnu, ž€ Debý dótí václavikovýťh, asi by hýal konceí ani ícbyl' ve sknteóooíi, si pan
Melichť, ve stiedu přcd atci, doD|uvil u ntbsufuíy ?půjčmi pivnich setů s lifu, u si vše 72l nii a
! de! akc. by] k djspoz'ci nJ ná|lěíí pln PlÁ!ěnk.'
o nrimoií]ných shoPnostech pmr Melichan se nůžeme doóist na wcbových sdátrkách' klo'}l'ni se
v Klo.anc.h pÍeýnluje, po pieólenl j.hÓ článlů si človék musi dol il ujný 

'ninini1lně 
cc' aby a sebg

smyl špi[u a výka]y, jimiž sc to na sř.ánkÁch jen hcnrŽi' od lakového člověka' kteď su lakIo
r]'jadřuje' bych rá ralM Vc nÓsč rcáodně dělal nenehll'
o jgho pIolcsionrlně jsme se ji' něli noŽnoý so piťsvěděit, zkušeDoíi s !a!m Jrrslavem
Mel jchaEjn n'aj' i v Krměňž'
v souóšhé době bydli jDg'olaný v Klccanech v ulici v l'lonech 637' ! pronajalan bytó. ve kicn:m
Dťni pnhúše.. nicnéně si V pÍomja!éra bytě v bylÓvén domě o 70 býoÝ.h jednolkách p áré áidil
os For cultÚlc (ý]6hě na anonymni adlese, kde spoluvlaííi.i donu i nevědi' Že len nčco
tálového j e) zl své no!é klscaBk: občaN*é sdežen l poŽidal něs to K]comy o 640 ooo'_ Kč ía
pořádáni kulúich úci v Klecancch' v. chvili. kdy se do-'ěně| že nu óásu{a n.byl. shvíleM.
nlpsal na svůj seb, něco Ý duchq 

'e 'nU 
něslo dalo ho.'U, aŽtmnzstupitekďonas''.o'.opaňlro

o oÍciálíoíi exh'enc. jcho os rcpiedložil aíi RM a p.hě nikonu, žádný iádný dok]ád' o lon. Žc
by \€]ná homeds os nějákým unesenim p.věilla paía Melicbďa jťnnínim jnénen tohob os,

v loňském .occ v Klťoanech uspoiéd.l 3 ák.c, pfrni byl chďilaúWi konceÍ, n. ktc m !'bíal do
kasióB ú podporu p.vodni atope.ých KIecálek Po ukoŇení konc.íu kasu přen Tar]' obóanů
otvřel a vl'plalil z ni k pclD' aDiž by přcdlií kÓnisi byla piepoěitána čáslta ! pÍov.dcna iádná

l'oté Bpořáda] lňi kino m náměsti' Da klÚám bylo vyb]íšeno vsfupné 50 Kó' kdo pňšel a neby| jebo
aáný,zlplaliI5q.ovšemvstup.íkunikdoneýidéI.kdobylaá!ý'ncplatil'JoholoňskéaLce
ro'ť:l ton.e1e- \ buJo\ě b)^djeho tr rclního \deu \ 

^ 
La 5.h M_dGbl " poopo1 fu

'ap " -n 9r ód' - l" 0000' k'íe mrl o' on' l"l_W . o_[a \!b'Jl' pou3dn. Mel
vy'íilováni atin nedodal' n'vlc v uby'ohĎ MéU n*hrl ubytoÝat sÚcn aý l0 khfádů, za kielé
sa'noziej mě ezaplalil' čiÍÉ vaiklr štodr daalch l l 00'_ I< ó.
v lelošnim roce zlim ukulďnil j.nnu ak.i. ktďou si l prcslolách bFalého výsbjniho sk]adu l
kasáúich uspořádal, aniŽ by Mésto ]a]. vlstlika budov}, alcspoň poádal o apůjógtri těchto pÚsbl
A neváňa] se proíoranli prcshloval jako svol'i kIubonoU
N clim nr žk] rdě čcho 

' 
jsou príory v DoInich kJ s'mích vfx; vány PBvénu HBdci bylo koncem

školnilro mku 2012_20l ], $lrúleno RM už'qnli kasáÍen bth.n lcbich p zdnin na př'něslslÝ lábor
a předlod'é !$áje i koni. od tó doby Už lm všc zůía]o a PH zde hospodaři' jáko když jsou k'sámy

Ještě bych sc rÁd vélil k fu.gováni P v budově ó p 74. a iďúni ZMé ačátkem loňského Dku
jsm upozoňoval na podnikíni soukllnFh subjcktů ý budÓvé Rychly, kdy jse'n přcdloál ifuďít
pani Biá vniko Ýé Óa svoJ c kosmdické služby plovo7ovmé bÝ jakéko li njjcmi smlouq s městen'
PaDí To'nášoú íibll! zdůvodněni 1éIo ěimosti' Do souč6Ílé doby.jsen ja*ókoliv zdůvodnéni

MoŽíá, žc pana MelichM ve spríIosiijeho óimosll ltvňjc pani václavikovÁ kterÁ ú ]lleňclÓýó
distasipiše: v}dÍž, Jďdo' Ú budou volby a áž bdy.ebudou sedět, penize pr tcbe budou.'.
Mkloíaóýa 

'oŽádal 
o pňlože.i vlte nvedeného k ?ápisu'

slaroýa se zepbl' zdl má někdo néco do dhhse' Nikdo se nŤiihláýl' prob poíoupili * dallimu

l 5] s. hýíloni přch led u p řij 
'tý.h 

ustrťlcli

slaósE poŽidal náVillolou konrisi o předneseni pich]edu usnscni pňj.týclr ZMě nadneŠlin

Usnese i pi.ietl 2a náwhovou konisi Dmiťl Dvoiák.
slaÍosh se 7lptrl, 7na ní Ňkdo pnpon'nky Nikdo sc Dopřjhlásilj poto pijýoupiI kc schváleoi

t4

i\\'ri'' W1



zlstupii.ktvo scbv'luje úp'rost pře edu při|ftých Uln.séÍt

Hlevu_: 13 0 osbvíleno

slfub M ávěr pÓděkÓvil u úča*' koBlabw! že pořad zasenánl by] výeÍpÁa n]}do sc jjž ícNásI
o s]ow a prct ásil redát a !koíěmé'

zásedáíí lkoněmo ve 22:09 hod
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