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Zápis č. 7/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne  

24. listopadu 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany 
 

Zasedání bylo zahájeno v 18:17 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 12. listopadu 

2014 společně s programem jednání. 

 

Podle prezenční listiny bylo přítomno 15 členů Zastupitelstva města, Ing. Holubová přišla od 

lékaře o 2 minuty později. Toto zasedání bylo usnášení schopné. 

 

Přítomno 7 občanů 

 

Zapisovatelka: Jana Langová 

 

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

 

V zasedací místnosti přítomno 14 zastupitelů 

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

Zdeňka Tomášová, Mgr. Alena Václavíková, Mgr. Eva Stanislavová 
 

Hlasování: 11 – 0 – 3 (Šoltysová, Václavíková, Stanislavová)  schváleno 

 

V 18:19 hod přišla Ing. Holubová 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu zvolení na dva ověřovatele zápisu: 

Jarmila Brožová, Mgr. Pavel Kotrba 
 

Hlasování: 14 – 0 – 1 (Brožová)   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. 8 

4.     Nákup pozemku – Lesy ČR s. p. 

5.     Směnná a darovací smlouva – Petříček, Kvítkovi, Lisí 

6.     Žádosti o dotace v roce 2015  

7.     Zprávy z finančního a kontrolního výboru   

8.     Návrh změny jednacího řádu ZMě 

9.     Návrh etického kodexu zastupitele    

10.     Informace – Pionýrská, U Obalovny, MŠ, VO,           

11.     Diskuze 

12.     Schválení přehledu přijatých usnesení  

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

navrhovanému programu nebo návrhy na jeho změnu.  

Nikdo se nepřihlásil, proto dal hlasovat o schválení programu zasedání 

    

Hlasování: 15 – 0 – 0   schváleno 

           

Starosta řekl, 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 stole k nahlédnutí. 

 

 

2) Plnění usnesení minulého jednání ZMě  
Slova se ujal místostarosta Mgr. Daniel Dvořák. Řekl, že vedení města navrhuje revokaci 

usnesení ZMě č. 6/2014, a to v části II. Schvaluje, bod 5) a bod: 7) 

V původním znění jsou schváleny měsíční odměny kromě členů rady a výborů také členům a 

předsedům komisí: 

Návrh vedení města je revokovat oba tyto body a vypustit z nich slova „komise rady nebo 

zvláštního orgánu“ z důvodu dosavadního neproplácení odměn členům komisí v letech 

minulých. Ke stejnému závěru dospěl i finanční výbor. Místostarosta citoval ze zápisu 

finančního výboru z  19. 11. 2014: 

„Členové finančního výboru navrhují také revokovat bod z prvního jednání zastupitelů města, 

kdy se schvalovaly společně s odměnami členům výborů i odměny členům komisí rady města.  

Členové finančního výboru navrhují, aby odměny členům komisí rady města byly 

schvalovány na základě vykonané/odvedené práce a to na kvartální bázi. 

Odůvodnění:  

Komise rady města nemá stanovený maximální počet členů. Ne všichni členové komisí bývají 

aktivní a komise vykonávají svoji činnost na základě požadavků rady města. Může se tedy 

stát, že žádný požadavek nebude ze strany rady města iniciován, tudíž považujeme paušální 

formu odměny v tomto případě za plýtvání.“ 

 

Místostarosta řekl, že výstup ze zasedání finančního výboru je zcela v souladu s návrhem 

vedení města. 

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

Přihlásil se Ing. Bendl, který se omluvil, že při projednávání bodu 5) a 7) a hlasování o nich 

přehlédl odměnu pro komise rady nebo zvláštního orgánu, že si neuvědomil, že členové 

komisí nikdy paušálně odměnu nedostávali, protože  činnost komisí je příležitostná. Záměrem 

bylo, aby se do komisí mohlo zapojit hodně členů a jejich počet nebyl limitován prostředky 

vyčleněnými v rozpočtu města, které by čerpali i v době, kdy komise nepracuje, což by bylo 

podle jeho názoru plýtvání. Místostarosta uvedl příklady komisí. Jedná se např. o 

povodňovou, kulturní, likvidační komisi. Mgr. Václavíková se zeptala, jestli by nemělo být v 

usnesení zapsáno, že členové komise budou odměňováni za odvedenou práci. Ing. Bendl - 

zapsat. Starosta řekl, jaká byla dosavadní praxe. Např. komise životního prostředí dostala 

odměnu za práci, kterou stanovil starosta a projednala RM. Ing. Bendl navrhl stanovit 

kvartální nebo pololetní vyhodnocení, aby byl termín, kdy se to bude hodnotit. Dle starosty 

postačí odměna jednou ročně. Místostarosta řekl, že nejdříve se budou revokovat usnesení a 

pak schválovat nová. Pí Brožová řekla, že dříve členové výboru neměli odměny, odměny 

dostávali pouze předsedové, členové ne. Starosta řekl, že v posledním volebním období i 

členové výboru odměny dostávali. Ing. Bendl upřesnil, že odměny dostávali členové výboru v 

posledních dvou volebních obdobích. 

Mgr. Stanislavová se zeptala, na to, proč se mimo program uvedený v pozvánce, kterou 
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obdrželi, hlasuje o návrhové komisi. Několik zastupitelů najednou odpovědělo, že to je 

povinnost. Místostarosta odpověděl, že jsou zvoleny pouze pro toto zasedání, pro vypracování 

návrhů usnesení. Minulé zasedání byla návrhová komise jiná. Místostarosta navrhl vrátit se k 

revokaci usnesení Zastupitelstva města Klecany č. 6/2014: 

II. schvaluje 

5) V souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích výši odměny neuvolněným členům 

zastupitelstva v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a přílohy č. 1, nařízení vlády 

č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva, v platném znění, bude 

poskytována měsíční odměna členům zastupitelstva ve výši 400,- Kč/měsíc, členům rady 

1.650,- Kč/měsíc, předsedům výborů zastupitelstva nebo komisí rady 1.300,- Kč/měsíc, 

členům výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu 1.120,- Kč/měsíc bez 

příplatku 260,- Kč. Odměny budou vypláceny od 1. 11. 2014. 

 

Místostarosta dal hlasovat o revokaci bodu II. schvaluje 5) v usnesení Zastupitelstva 

města Klecany č. 6/2014, týkajícího se odměn členů rady, komisí a výborů, kteří nejsou 

členy zastupitelstva 
 

Hlasování: 15 – 0 – 0   schváleno 

 

Místostarosta dal hlasovat o novém znění usnesení:  

ZMě schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích výši odměny 

neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a 

přílohy č. 1, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce člena 

zastupitelstva, v platném znění, bude poskytována měsíční odměna  

členům zastupitelstva ve výši 400,- Kč/měsíc,  

členům rady 1.650,- Kč/měsíc,  

předsedům výborů zastupitelstva 1.300,- Kč/měsíc,  

členům výboru zastupitelstva 1.120,- Kč/měsíc  

bez příplatku 260,- Kč. Odměny budou vypláceny od 1. 11. 2014. 
 

Hlasování: 14 – 0 – 1 (Hora)   schváleno 

 

Místostarosta řekl, že stejně je tomu i s odměnami členů komisí, kteří nejsou členy 

Zastupitelstva města Klecany. Přečetl původní znění usnesení Zastupitelstva města Klecany č. 

6/2014: 

II. SCHVALUJE 

7) Odměnu členům výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu, kteří nejsou 

členy zastupitelstva, ve výši 1.120,- Kč/měsíc bez příplatku 260,- Kč. Odměny budou 

vypláceny od 1. 11. 2014 na základě dohody o provedení práce. 

 

Nikdo se nepřihlásil s dotazem nebo připomínkou, proto dal místostarosta hlasovat o revokaci 

bodu II. schvaluje 7) v usnesení Zastupitelstva města Klecany č. 6/2014, týkajícího se 

odměn členů rady, komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 
 

Hlasování: 15 – 0 – 0   schváleno 

 

 

Místostarosta dal hlasovat o novém znění usnesení: 

ZMě schvaluje odměnu členům výboru zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva, 

ve výši 1.120,- Kč/měsíc bez příplatku 260,- Kč. Odměny budou vypláceny od 1. 11. 2014 
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na základě DPP (dohody o provedení práce). 
 

Hlasování: 14 – 0 – 1 (Hora)   schváleno 

 

Místostarosta navrhl řešit odměny pro členy komisí po odvedené práci a schvalovat 

zastupitelstvem. 

Mgr. Václavíková upozornila, že se dosud nehlasovalo o schválení průběhu diskuse ke 

každému bodu zvlášť 

Místostarosta se omluvil a dal hlasovat o schválení usnesení  

ZMě schvaluje průběh diskuse ke každému bodu zvlášť. 
 

Hlasování: 15 – 0 – 0   schváleno 

 

 

3) Rozpočtové opatření č. 8  
Slova se ujal starosta. V rámci rozpočtového opatření bylo schváleno vyčlenění prostředků na 

stavební úpravy v ulici U Obalovny, proto nyní navrhujeme schválit provedení prací 

„Doplnění rekonstrukce komunikace U Obalovny“ za cenu ve výši 301.426,16 Kč bez DPH 

od společnosti IMPERCOMM, spol. s r. o. Zastupitelé v materiálech získali vyčíslení této 

sumy. Došlo k rekonstrukci 105 m
2
 komunikace, odvodnění do dvou vybudovaných vpustí, 

dále k opravě povrchu vjezdu do areálu DK (mezi první plechovou branou a posuvnou branou 

do Avapsu). Prostředky budou čerpány z § 2212 silnice. S Eurovií je domluveno, že tento rok 

uhradíme část, kterou rozpočet dovolí a přístí rok doplatíme zbytek. 5. prosince proběhne 

kolaudace komunikace, poté bude možné podnikat kroky k tomu, aby sem mohla být 

přesunuta těžká doprava. 

Pí Tomášová požádala o zopakování §, ze kterého budou prostředky čerpány. Ing. Bendl 

odpověděl, že se jedná o § 2212 a tato částka je již zahrnuta v rozpočtovém opatření. 

Ing. Filinger se zeptal, zda je v rozpočtovém opatření uvedeno s DPH nebo bez DPH. 

Odpověděl starosta - s DPH. 

Poslední věcí bylo zpevnění svahů. Od kapličky nahoru naproti skautskému srubu je činností 

obnaženo 30-40 cm zeminy. Technický dozor navrhl umístění vegetačních tvárnic, aby se s 

každým deštěm nesypala na silnici hlína. Tyto práce zatím nejsou provedeny, finančnímu 

výboru se to nelíbilo, proto starosta čekal na rozhodnutí zastupitelstva. I se zpevněním svahů 

je počítáno v RO č. 8. Starosta se zeptal, zda má někdo dotaz nebo připomínku k tomuto 

bodu. 

Přihlásil se Ing. Bendl. Zeptal se, zda i tyto úpravy nešly zahrnout do projektu a dotace na 

Rekonstrukci komunikace k areálu DK. Odpověděla Ing. Holubová. Nejednalo se o vícepráce 

dotačního projektu Rekonstrukce komunikace k areálu Dolních kasáren - ve komentáři k RO 

nepřesně uvedeno. K tomuto dotačnímu projektu nebyly povoleny vícepráce. V tomto případě 

se jedná o práce, které jsou mimo trasu, která je hrazena z dotace. 

Starosta řekl, že pro příští projekty bude nutno projektovou dokumentaci důkladně projít se 

stavební komisí. Na druhou stranu se někdy rozhodnutí musí udělat přímo na stavbě hned. 

Ing. Holubová řekla, že na podání dotace byla krátká doba - 14 dní. Starosta řekl, že bylo k 

dispozici jen skutečné zaměření povrchu komunikace a jiné podmínky dotace neuznávala. 

Nikdo další se o slovo nepřihlásil, proto dal starosta hlasovat o usnesení následujícího znění. 

 

ZMě schvaluje provedení prací „Doplnění rekonstrukce komunikace U Obalovny“ za 

cenu ve výši 301.426,16 Kč bez DPH od společnosti IMPERCOMM, spol. s r. o. 
 

Hlasování: 15 – 0 – 0   schváleno 
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Slovo měl i nadále starosta. Rada města dne 6. 10. 2014 projednala cenovou nabídku 

stavebních prací od společnosti Zlínské stavby, a. s. na dešťové kanalizaci včetně vsakovacích 

jímek v mateřské škole za cenu 305.305,- Kč bez DPH. Prostředky byly rovněž řešeny 

v rámci rozpočtového opatření. Tyto práce bylo nutné realizovat vzhledem k tomu, že 

původní projekt výstavby pavilonů MŠ měl obsahovat více dešťových svodů, než bylo ve 

skutečnosti realizováno. Stávající svody by nebyly kapacitně dostačující. Podloží u MŠ má 

nevhodné podmínky pro vsakování, proto bylo nutné realizovat navýšení počtu dešťových 

svodů a vybudovat vsakovací jímky. Tyto práce nesouvisí s projektem zateplení školky, ale 

bylo nutné je na doporučení projektanta před zimním obdobím realizovat. Projektant trval na 

tom, že se musí realizovat odvodnění, proto se zachovaly stávající svody a jímky. Na místech, 

kde to nešlo, bylo navrženo, jakým způsobem řešit. Zlínské stavby nacenily, architekt 

zkontroloval ceny - zdály se mu vyšší o 50%, Zlínské stavby přistoupily na nižší cenu. 

P. Šebek se zeptal, proč nedostali podklady dříve. Na dokladech je např. podací razítko z 6. 

10. 2014. Nyní hlasují o vysokých částkách a neměli dostatek času se s podklady seznámit.  

Odpověděl starosta, že do rozpočtového opatření bylo tyto položky možné zařadit, až když 

byly peníze na jejich pokrytí.  

Ing. Holubová se omluvila za administrativní nedostatky. Jedná se o zadní svody z pavilonu 

Kobylka a Ježek, Ryba a Liška - kdyby se voda nechala do stávajících svodů, všechna voda 

by šla pod školkou. 

Starosta řekl, že po jednání FV, bude se zastupitelstvo svolávat k takovýmto úpravám, aby 

nedocházelo k tomu, že stavba měla být předaná 30. 10., ale ZMě bylo plánováno na 24. 11. - 

stavba tak dlouho nemůže čekat. 

Mgr. Václavíková řekla, že souhlasí s p. Šebkem. Předloženým podkladům nerozumí, kdyby 

je dostala aspoň o jeden den dřív, mohla se někoho zeptat. Je tu od toho, aby rozhodovala a 

pokud tomu nerozumí, musí se zdržet hlasování. 

Ing. Bendl řekl, že p. Šebkovi nešlo o to, že by práce nebyly provedeny. Nemusí se svolávat 

zastupitelstvo, když se budou dělat 4 svody, ale podklady by mohli zastupitelé obdržet. 

Starosta řekl, že pokud si tento způsob odsouhlasí, určitě to některé věci urychlí, zastupitelé se 

k tomu vyjádří. 

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

 

ZMě schvaluje provedení stavebních prací od společnosti Zlínské stavby, a. s. na 

dešťové kanalizaci včetně vsakovacích jímek v mateřské škole za cenu 305.305,- Kč bez 

DPH. 
 

Hlasování: 10 – 0 – 5 (Šebek, Šoltysová, Tomášová, Václavíková, Stanislavová)   schváleno 

 

Starosta řekl, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi podklady k rozpočtovému opatření 

č. 8. Zeptal se, zda se chce někdo na něco zeptat, má někdo nějaké připomínky. Materiál byl 

projednán s FV.  

Mgr. Václavíková se zeptala na změnu ve výši 6 milionů ve výdajích na předškolní zařízení. 

Starosta řekl, že letos se do MŠ investovalo již 28 milionů.   

Ing. Holubová vysvětlila navýšení. V srpnu se realizovalo zateplení ubytovny v DK, úhrada 

dotace přišla v listopadu. Díky tomu zjistili, že i faktury za zateplení MŠ požaduje SFŽP 

zaplatit v letošním roce. Do konce týdne je nutné odevzdat žádosti o platbu. OPŽP nám pošle 

platbu v prosinci a my do 10 dnů jsme povinni uhradit fakturu celou, i když je splatná až v 

únoru.  

Mgr. Václavíková se zeptala, zda příjem dotace se zobrazil i na straně příjmů v rozpočtu.  

Ing.Holubová odpověděla, že na straně příjmů bude až po připsání dotace na náš bankovní 
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účet. 

P. Šebek se zeptal, kolik jsme zaplatili za faktoring Komerční bance.  

Starosta odpověděl, že to nemělo se zateplením nic společného, týkal se stavby. Komerční 

banka nám účtovala penále 167 tisíc korun. 

P. Šebek - to bylo za penále a za službu jako takovou? 

Ing. Holubová odpověděla, že za službu platila Komerční bance společnost EMV, spol. s r. o. 

Starosta řekl, že kolik platila spol. EMV nevíme, smlouva byla uzavřena mezi Faktoringem 

KB a spol. EMV. Před podepsáním souhlasu spol. EMV s fakoringem zástupci KB ujišťovali 

vedení města, ať se ničeho nebojí, že město nebude nic platit, že to bude záležitost mezi 

bankou a EMV. 

Ing. Filinger řekl, že byla jasně dána půlroční mezera mezi dodáním stavby a fakturací, která 

se nedodržela pozdním předáním stavby. EMV neplnili termíny, my nemohli plnit dotaci, 

EMV využili faktoringu a nám vzniklo penále u KB.  

Starosta ještě dodal, že všechna penále jsme na EMV nárokovali na základě rozhodnutí 

právního zástupce města - udělali jsme zápočet. 

Starosta se zeptal, zda má ještě někdo dotazy nebo připomínky. Nikdo další se již nepřihlásil, 

proto dal starosta hlasovat o usnesení následujícího znění: 

 

ZMě schvaluje  RO č.8 v navrženém znění    

 

Hlasování: 15 – 0 – 0   schváleno 

 

 

4) Nákup pozemků – Lesy ČR, s. p.  
 

Slova se ujal místostarosta. Zastupitelé v materiálech obdrželi vyčíslení kupní ceny pozemku 

parcelní číslo 234/27 v katastrálním území Klecany od Lesní správy Mělník. Do doplňujících 

materiálů přidal snímek z katastrální mapy, aby každý zastupitel věděl, o který pozemek se 

jedná. Tento pozemek je ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p. a leží pod komunikací, 

která vede v příkrém stoupání od potoka (vedle bývalých zahrádek) k ulici Na Skalkách. 

Pozemek má velikost 174 m
2
. Cena byla společností Lesy ČR, s. p. vyčíslena na 83.500,- Kč, 

což je 480,- Kč za m
2
. Společnosti Lesy ČR, s. p. byl odeslán dopis, ve kterém požadujeme 

tuto cenu snížit na úroveň 100,- Kč za m
2
. Pokud na toto Lesy ČR, s. p. nepřistoupí je další 

možností zřízení věcného břemene, kdy  Lesy ČR, s. p. zřídí věcné břemeno, které bude 

spočívat v právu zřídit a provozovat cyklostezku na výše uvedeném pozemku za 

jednorázovou finanční úhradu ve výši 10.000,- Kč. Odkup pozemku nebo zřízení věcného 

břemene je podmínkou udržitelnosti projektu. Místostarosta navrhl tento bod neprojednávat a 

počkat na vyjádření Lesů ČR, s. p. k naší žádosti o snížení kupní ceny pozemku, protože do 

dubna příštího roku je ještě čas ROPu Stř. Čechy doložit kupní smlouvu nebo smlouvu o 

zřízení věcného břemene. 

Ing. Holubová upřesnila termín ROPu - červen 2014 (do 1 roka od kolaudace). 

Ing. Bendl s návrhem místostarosty souhlasí. Vyjádřil překvapení, jaký pozemek patří Lesům 

ČR. 

Pí Brožová - počkat jakou cenu nabídnou Lesy ČR, s. p. a případně využít věcné břemeno. 

P. Šebek přečetl z nabídky Lesů ČR, s. p., že částka 480,- Kč je stanovena jako nejvyšší. Mají 

stanovenou cenu od - do a zkusili tu nejvyšší. 

Místostarosta zopakoval návrh počkat na výsledek jednání s Lesy ČR, s. p. o snížení ceny. 

P. Šebek upozornil, aby se včas začalo řešit, jsou s tím spojené i jiné administrativní úkony. 

Místostarosta řekl, že bude věc urgovat, aby se mohlo řešit na nejbližších ZMě. 
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ZMě bere na vědomí dopis Lesů ČR, s. p. s nabídkou prodeje pozemku č. 234/27 v k. ú. 

Klecany. 
 

 

5) Směnná a darovací smlouva – Petříček, Kvítkovi, Lisí  
Slova se ujal starosta. Zastupitelé v materiálech obdrželi návrh smlouvy mezi smluvními 

stranami Jánem Petříčkem, Libuší Kvítkovou, Petrem Kvítkem, Pavlem Lisým, Lenkou Lisou 

a Městem Klecany. 

RM dne 9. 6. 2014 projednala  směnnou a darovací smlouvu mezi městem Klecany, Jánem 

Petříčkem, Libuší Kvítkovou, Bc. Petrem Kvítkem, Pavlem a Lenkou Lisími, záměr byl 

vyvěšen na úřední desce. V směnné a darovací smlouvě daruje město p. Petříčkovi 31 m
2
 a 

dostane 24 m
2
 = 7 m

2
 je rozdíl. Došlo ke společnému jednání, na kterém vysvětlil geodet p. 

Ing. Šafář složitost v narovnávání  velikosti výměr směňovaných pozemků. Geodet města p. 

Ing. Pleticha projednal s Geoprogresem, s. r. o. celou záležitost a právní zástupce města 

doporučuje schválit smlouvu v předloženém znění. 

Jedná se o část za domem paní Kvíkové a pana Kvítka, kde město zajistilo břehy potoka. Jde 

o narovnání stavu věci. Starosta nabídl přítomným nahlédnout do geodetického plánu, který 

přinesla paní Lenka Lisá. Katastr si vymínil tuto smlouvu jako jediný možný způsob řešení.  

Tato smlouva byla již ZMě projednávána, ale byla odložena kvůli rozdílu 7 m
2
 mezi 

darovanými pozemky. 

Ing. Bendl řekl, že při minulém projednávání smlouvy se jednalo o vysvětlení rozdílu 7 m
2
 a 

zda je tato trojstranná smlouva jednodušší než samostatné smlouvy. Záležitost byla prověřena 

a nyní vysvětlena.  

Mgr. Václavíková řekla, že nedávno dostala od p. Kvítka a zeptala se, zda se jedná o tyto 

pozemky. Starosta odpověděl, že se jedná o jiný pozemek, ke kterému od p. Kvítka přišel 

dopis, že pozemek uhradí a ostatní věci bude řešit právní cestou. 

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

dal hlasovat o usnesení: 

 

ZMě schvaluje uzavření směnné a darovací smlouvy č. j. 1117/2014 mezi smluvními 

stranami  
 

Jánem Petříčkem nar. 19. 9. 1926, trvalý pobyt Do Klecánek 29, 250 67 Klecany,  

Libuší Kvítkovou nar. 14. 2. 1952, trvalý pobyt Do Klecánek 286, 250 67 Klecany, 

Bc. Petrem Kvítkem, nar. 23. 5. 1971, trvalý pobyt Do Klecánek 25, 250 67 Klecany,  

Pavlem Lisým, nar. 15. 5. 1960, trvalý pobyt Neumannova 183/48, 602 00 Brno-Pisárky  

Lenkou Lisou, nar. 17. 12. 1975, trvalý pobyt Do Klecánek 286, 250 67 Klecany  

a  

Městem Klecany, IČ 240290, sídlo Do Klecánek 52, 250 67 Klecany, zastoupeném panem 

Ivem Kurhajcem, starostou města 
 

Směnná a darovací smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování: 15 – 0 – 0   schváleno 

 

Pí Lisá se zeptala, jak mají dále postupovat. Starosta odpověděl, že se mají na úřadě spojit s pí 

Kudláčkovou, se kterou se dále domluví a na matrice zařídí. Vklad do KN mají zajistit 

Kvítkovi nebo Petříčkovi. 

 

6) Žádosti o dotace v roce 2015  
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Slova se ujal místostarosta. Navrhl ZMě schválit záměr přihlašování se k  dotacím v roce 

2015 vypsaných ministerstvy, fondy EU, nadačními fondy, Stř. krajem a jinými subjekty. 

S ohledem na finanční spoluúčasti na projektech je nutné se řídit schváleným rozpočtem. 

Přijetí konkrétní dotace vždy schvaluje ZMě. 

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

Přihlásila se pí Tomášová, zda je plán priorit, o co se bude žádat. 

Odpověděl starosta, že takový plán není. Jsou věci, které se musí dodělat, něco je schváleno. 

Nevíme ani všechny tituly vypsané pro rok 2015. Zatím to fungovalo tak, že když byl 

připravný projekt, přihlásili jsme se k dotaci. Starosta nabídl zastupitelům pracovní jednání, 

při kterém by se seznámili s projekty, které jsou “v šuplíku” a na dalším zastupitelstvu to 

ujednotit a vědět, co nás čeká. 

Pí Tomášová, řekla, že měla na mysli naše priority, jestli víme, že se budeme věnovat např. 

především zeleni a ostatní dotace necháme plavat. Nebo budeme reagovat na výzvy bez 

ohledu na priority. 

Místostarosta řekl, že o přijetí každé dotace se hlasuje na ZMě. 

Pí Tomášová se zeptala, zda se bude postupovat podle strategického plánu města. 

Starosta řekl, že takto výzvy nejsou vypisovány.  

Mgr. Václavíková řekla, že se v oblasti dotací pohybuje, nechce hlasovat o celku, ale 

jednotlivě podle strategického plánu a našich priorit.  

Starosta řekl, že při každé žádosti o dotaci je souhlas zastupitelstva s podáním žádosti 

povinnou přílohou.  

Mgr. Václavíková řekla, že toto ví. Zopakovala, že by se mělo hlasovat o každém podání 

žádosti o dotaci zvlášť na základě něčeho. 

Místostarosta řekl, že o přijetí každé konkrétní dotaci se na zasedání ZMě jedná. 

Mgr. Václavíková, řekla, že oni také u každé žádosti o dotaci dokládají např. doporučení 

města a pokaždé o něj žádají. Chápe, že tento souhlas dopředu je jednodušší, ale bianko…. 

Jako zastupitel se má chovat jako řádný hospodář. 

Místostarosta řekl, že bez souhlasu nemůžeme o dotaci žádat. 

Mgr. Václavíková řekla, že jde o to, že by se mělo postupovat podle plánu dotací, 

strategického plánu. Dotace jsou vypisovány, objeví se něco, o co by bylo škoda nežádat, ale 

nejde žádat živelně. 

Ing. Bendl řekl, že se nyní neodsouhlasuje dotace, ale vstup do žádostí o dotace. 

Mgr. Václavíková řekla, že i jen zpracování žádosti o dotaci něco stojí.  Jsme potom řádní 

hospodáři, když žádáme o dotaci, kterou potom neodsouhlasíme? 

Starosta řekl, že nemáme  žádnou promarněnou žádost o dotaci, kromě sportovního hřiště. K 

dotacím se musíme přihlašovat v souladu s rozpočtem obce. Nyní se má odsouhlasit, že město 

využije v r. 2015 tohoto souhlasu k přihlašování k dotacím. 

Pí Tomášová se zeptala, zda toto rozhodnutí musí být s dnešním datem. 

Starosta odpověděl, že nemusí mít dnešní datum. 

Pí Tomášová navrhla aktualizovat strategický plán, na základě něj stanovit plán priorit a 

odsouhlasit přihlášení  k dotaci před každým podáním žádosti o dotaci. 

Ing. Bendl řekl, že mohou klidně odsouhlasit, že se nebudou hlásit k žádným dotacím, protože 

je konec listopadu. Jestli chceme v r. 2015  vstupovat do dotací, nevidí problém nyní schválit, 

že pokud se vyskytne dotace, která se nám nebude hodit, přihlásit se k ní . Tím se nezavazují 

k ničemu, jen otvírají možnost. 

Mgr. Václavíková řekla, že si nemyslí, že by to bylo tak. Myslí si, že pokud toto schválí, 

dávají vedení města “zelenou” pro podání jakékoliv žádosti o dotaci, s čímž by, jako 

zastupitelé, nemuseli souhlasit.  

Mgr. Václavíková podala pozměňovací návrh - nehlasovat o tomto bodu a tento bod dát do 

hlasování až po tom, co se sejdou a stanoví si priority. 
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Místostarosta dal hlasovat o návrhu nehlasovat o schválení záměru přihlašování se k  

dotacím v roce 2015 vypsaných ministerstvy, fondy EU, nadačními fondy, Stř. krajem a 

jinými subjekty. S ohledem na finanční spoluúčasti na projektech je nutné se řídit 

schváleným rozpočtem. Přijetí konkrétní dotace vždy schvaluje ZMě. 
 

Hlasování: 4 – 11 (Brožová, Kotrba, Holubová, Kurhajec, Dvořák, Medek, Černý, Šebek, 

Filinger, Bendl, Hora) – 0   neschváleno 

 

Místostarosta dal hlasovat o usnesení následujícího znění: 

 

ZMě schvaluje přihlašování  Města Klecany k dotacím, které byly vypsány ministerstvy, 

fondy EU, nadačními fondy, Stř. krajem a jinými subjekty v roce 2015 v souladu se 

schváleným rozpočtem města. 
 

Hlasování: 11 – 2 (Václavíková, Tomášová) – 2 (Šoltysová, Stanislavová)   schváleno 

 

Pí Brožová navrhla využít starostovy nabídky na pracovní schůzku, seznámit se s projekty, 

stanovit priority, ale může se stát, že na priority nebude vypsaná dotace. 

Starosta řekl, že podle pracovní verze návrhu rozpočtu r. 2015 na velké spoluúčasti dotací 

nebudou prostředky, z rozpočtu r. 2015 se budou realizovat zateplení ZUŠ a tělocvičny, 

zdravotního střediska. 

 

7) Zprávy z kontrolního a finančního výboru  
Místostarosta řekl, že zastupitelé v  materiálech obdrželi zprávy kontrolního a finančního 

výboru. Předal slovo předsedkyni kontrolního výboru Mgr. Václavíkové. 

Mgr. Václavíková řekla, že usnesení KV rozeslala zastupitelům. Přečetla jeho znění: 

 

Kontrolní výbor na svém zasedání d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Klecany, aby podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, uložilo vedení města anonymizaci osobních údajů fyzických osob 

z řad veřejnosti (s výjimkou osob aktivně vystupujících na veřejných schůzích a 

zasedáních Zastupitelstva) ve všech dokumentech města, které jsou zveřejňovány 

způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet, média apod.).  Anonymizace by měla 

vyhovovat Stanovisku č. 2/2004, ve znění revize z roku 2013, Úřadu pro ochranu osobních 

údajů, které tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

Toto stanovisko doporučuje, že pokud si občan dojde na úřad nahlížet do zápisů, usnesení 

apod., jsou mu dokumenty předloženy v plném znění i s osobními údaji, ale v momentě 

zveřejnění na internetu nebo ve Zpravodaji, musí být údaje anonymizovány. 

Ing. Bendl řekl, že v případě, že iniciály jsou v místě tak výjimečné, že by vedly k identifikaci 

osoby, nemají se v tomto případě použít. 

P. Kotrba se zeptal, zda k tomu máme technické řešení, protože všechno se bude muset 

skenovat. Pokud se v textovém editoru, v acrobatu v pdf údaje změní a není zaheslované, lze 

je vrátit zpět do původní podoby a přečíst si plné údaje. Jediným řešením je proto vytisknout, 

začernit a naskenovat dokument. 

Ing. Bendl navrhl jít jednodušší cestou - ve wordu vypustit co je třeba a když bude někdo tak 

šikovný a vyhledá si to … 

P. Šebek navrhl dát to rovnou do html textu, nedávat na internet dokumenty ke stažení. 

Pí Brožová se zeptala, zda se to týká i vývěsky stavebního úřadu, protože jsou na ní 
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uveřejňovány plné údaje. 

Starosta odpověděl, že ano. Bude nutné vytovřit vnitřní předpis, podle kterého se bude 

jednotně postupovat. 

Místostarosta řekl, že ve středu jedou se starostou na školení, kde se dozví spoustu věcí, mimo 

jiné i na toto téma, které zde bude možné aplikovat. 

 

ZMě bere na vědomí zprávu KV. 
 

Slova se ujal předseda finančního výboru Ing. Filinger. Přečet závěr z jednání FV: 

FV požádal starostu města , aby do 14 dnů předložil členům výboru detailní rozpis položek, 

kde město uplatnilo vůči dodavateli stavby MŠ zápočet.  

FV apeluje na zástupce vedení města, aby vyvinuli maximální možné úsilí k tomu, aby 

nedocházelo k dodatečnému navyšování zakázek o vícepráce. Ať už kontrolou při vyhotovení 

projektů k zadání zakázky, nebo nastavením dodavatelských smluv. Nebo jiná opatření. 

Členové FV navrhují z důvodu snížení výnosů pronájmu prostor Dolních kasáren zvýšit 

aktivitu v nabídce a inzerci volných prostor k pronajmutí, třeba i spoužitím web. stránek 

města, případně jiných inzertních kanálů. 

Členové FV navrhují také revokovat bod z prvního jednání zastupitelů města, kdy se 

schvalovali společně s odměnami členům výborů i odměny členům komisí rady města. 

Členové FV navrhují, aby odměny členům komisí rady města byly schvalovány na základě 

vykonané/odvedené práce, a to na kvaratální bázi. 

FV se seznámil s rozpočtovým opatřením č. 8 a doporučuje jeho schválení zastupitelům 

města. 

 

ZMě bere na vědomí zprávu FV. 
 

 

8)   Návrh změny jednacího  řádu zastupitelstva ZMě 
Slovo měl místostarosta. řekl, že zastupitelé v materiálech obdrželi návrh zastupitelky Mgr. 

Václavíkové na změnu jednacího řádu zasedání ZMě. Místostarosta předal slovo Mgr. 

Václavíkové jako navrhovatelce tohoto bodu jednání. 

Mgr. Václavíková řekla, že změny jsou poměrně obsáhlé. Jednou z navrhovaných změn je 

prodloužení lhůty na svolání zasedání z minimálně 7 na minimálně 15 dnů. Důvodem je více 

času na seznámení s podklady, kvalitnější rozhodování, odstranění rozporu mezi současným 

jednacím řádem, kde je na podání návrhu bodu k projednání 10 dnů před konáním ZMě, ale 

pozvánku dostanou zastupitelé 7 dní před konáním ZMě. 

Místostarosta navrhl tento bod nyní odložit, svolat pracovní jednání a občanům předložit nové 

znění jednacího řádu. Souhlasí s nutností úpravy JŘ. 

Mgr. Václavíková řekla, že ke každému bodu dávala důvodovou zprávu, aby bylo možné o 

bodech hlasovat jednotlivě. 

Místostarosta řekl, že termín 10 dnů je proto, aby mohli zastupitelé dávat návrh na zařazení 

bodu do programu, pak jsou 3 dny pro vedení města, aby zapracovalo body do programu a 7 

dní před konáním zastupitelstva ZMě se zasedání ZMě svolává. 

Starosta řekl, že v jednacím řádu je napsáno, že MINIMÁLNĚ 7 dní předem starosta svolává 

zasedání ZMě. Starosta by chtěl využít co nejkratší dobu ke svolání zasedání ZMě, protože 

někdy je třeba věci řešit a rozhodnout rychle. Mohou si stanovit, že zasedání ZMě bude každý 

měsíc,mohou si stanovit pevné termíny. 7 dní je proto, aby si mohli rezervovat čas na 

zasedání ZMě. 

Mgr. Václavíková řekla, že toto zasedání ZMě bylo svoláno s předstihem, proto stihla dát 

návrhy na body k projednání, ale kdyby se o konání zastupitelstva dozvěděla týden dopředu, 
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nestihla by dát návrh 10 dní před konáním zasedání zastupitelstva. 

Starosta řekl, že každý zastupitel má jakýkoliv čas na podání návrhu, ale nejpozději 10 dnů 

před konáním zasedání.  

Místostarosta řekl, že z návrhu nového jednacího řádu pochopil, že 15 dní před konáním 

zasedání by starosta zastupitele upozornil, kdy se bude zasedání konat, zastupitelé by měli 5 

dní na podání návrhu bodu k projednání, 7 dní je zákonná lhůta.I kdyby svolali zasedání 15 

dní předem, už by existovala pozvánka s programem. 

Starosta řekl, že další zasedání ZMě bude 11. prosince 2014, bude se zde projednávat návrh 

rozpočtu na rok 2015.  

Starosta navrhl pracovní schůzku příští pondělí, odříkají si připomínky, na většině bodů se 

zřejmě shodnou a zbytek případně odhlasují na zasedání ZMě. 

Mgr. Václávíková řekla, že jednání by mělo být veřejné, protože jednací řád je veřejný. 

Rozprava má být také veřejná. Veřejnost má právo do rozpravy zasahovat. 

Pí Tomášová řekla, že zastupitelé navrhují mít pracovní zasedání neveřejné, ale zasedání 

zastupitelstva musí být veřejná. 

Mgr. Kotrba řekl, že v zájmu všech zastupitelů je schválit aktualizaci jednacího řádu. Uvedl, 

že v Parlamentu existují výbory, které problematiku předjednají tak, aby došlo ke kladnému 

výsledku. Jednání výborů není veřejné. My výbory nemáme, ale pracovní jednání je 

diplomatická cesta.  

Ing. Bendl řekl, že na pracovním jednání se nic schvalovat nebude. 

Mgr. Kotrba řekl, že na pracovním jednání mohou předjednat a shodnout se na většině bodů 

jednacího řádu a o zbytku se pohádat a rozhodnout přímo na zasedání a nezdržovat veřejnost. 

Mgr. Václavíková navrhla zveřejnit návrh nového jednacího řádu na stránkách města a kdo 

bude z občanů chtít, může se k němu vyjádřit.  

Starosta se zeptal, na co je občané volili. Mají za občany rozhodovat. Jednací řád zasedání 

ZMě je věcí zastupitelů, měli by o něm rozhodnout oni. Navrhl pracovní schůzku na úřadě 1. 

12. 2014 od 18 hodin. 

 

ZMě ukládá vedení města svolat pracovní schůzku zastupitelů k jednání o návrhu 

nového jednacího řádu města Klecany na 1. 12. 2014. 

 

9)  Návrh etického kodexu zastupitele      

Zastupitelé v materiálech obdrželi návrh zastupitelky Mgr. Václavíkové na přijetí etického 

kodexu zastupitele. Jako navrhovatelce tohoto bodu jednání jí bylo předáno slovo. 

Mgr. Václaváková přečetla návrh etického kodexu a jeho zdůvodnění. Etický kodex by 

upravoval povinnosti zastupitelů nad rámec právních předpisů, zastupitelé by ho podepsali  

dobrovolně. 

Pí Brožová se zeptala, co se stane, když etický kodex nepodepíše.  

Mgr. Václavíková odpověděla, že se nestane nic. 

Pí Brožová řekla, že jí některé body uráží, nemusí je podepisovat, je to v ní - slušné chování. 

Podepsala slib zastupitele a ten je pro ni závazný. 

Mgr. Kotrba se pozastavil nad některými použitými výrazy - např. nad právní rámec (Co to 

znamená?); v kodexu je opsaný střet zájmů; podmínky odvolání radních stanoví již zákon; jak 

by probíhalo případné prověření  podezření zastupiteli - Hlasovali by o vině či nevině?. 

Mgr. Václavíková řekla, že podle § 92 zákona o obcích je zastupitel povinen oznámit střet 

zájmů, ale již není nikde napsáno, že se má zdržet hlasování. Toto upravuje etický kodex 

zastupitele.  

Mgr. Kotrba řekl, že střet zájmů upravuje § 83 zákona o obcích. 

Ing. Bendl řekl, že nemá problém s podpisem po úpravě, také ho mírně kodex v této úpravě 

uráží. Zeptal se zda má střet zájmů v bodě 2) “aktivně nevystupuje” znamenat, že nebudou 
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hlasovat a jednat za Pravý Hradec. 

Místostarosta řekl, že morálku má každý v sobě a nic na tom nezmění podpis etického 

kodexu. Také navrhl kodex upravit. 

Mgr. Václavíková řekla, že toto je návrh, je možná diskuse. 

Mgr. Stanislavová řekla, že etický kodex zastupitele je zpráva vůči veřejnosti. 

Pí Lisá se zeptala, zda by bylo řešení snížit při hlasování počet přítomných zastupitelů v 

místnosti.  

Místostarosta řekl, že při  hlasování je rozhodující nadpoloviční většina všech zastupitelů 

nikoli těch přítomných v místnosti, tzn. počet musí být minimálně 8. 

Mgr. Václavíková přečetla bod střet zájmů bod 5), kde se např. píše, že zastupitel, který je 

členem spolku, nesmí být členem výběrové komise, pokud se spolek uchází o dotaci či grand 

z peněz města Klecany. Tzn. že by tam nesměli být z Pravého Hradce, D. Dvořák za Sokol, I. 

Kurhajec za skauty, M. Filinger za hasiče. 

Starosta řekl, že tímto se berou kompetence zastupitelstvu a radě. Tyto orgány jsou tu proto, 

aby rozhodovaly. 

Mgr. Václavíková řekla, že ti zainteresovaní by nerozhodovali, ale připravili by podklady pro 

rozhodování rady a zastupitelstva. Žádosti o příspěvky by hodnotila komise, doporučila by 

přidělení příspěvku a ZMě by nakonec rozhodlo. 

Místostarosta navrhl odložit projednání etického kodexu zastupitele na pracovní schůzku, 

protože skoro všichni jsou členy nějakého spolku - Sokol, Pravý Hradec, SDH, skauti - mohlo 

by se stát, že by neměl kdo hlasovat o celkovém objemu financí na příspěvky.  

P. Šebek navrhl, aby pí Václavíková dopracovala odůvodnění. Dále navrhl dát body posoudit 

právníkovi, aby nebyly proti zákonům. 

Starosta řekl, že názor právního zástupce je, že etický kodex je čistě věc zastupitelstva. Buď 

ho podepíší nebo ne. 

Mgr. Václavíková řekla, že přijímá návrhy na úpravu bodů etického kodexu zatupitele. 

Pí Lisá se přihlásila. Řekla, že by zastupitelé měli o příspěvku hlasovat, přestože jsou členy 

různých spolků, protože zastupují voliče a mají hájit jejich zájmy. 

        

O návrhu etického kodexu zastupitelů  města Klecany se bude jednat na pracovní 

schůzce 1. 12. 2014. 
 

10) Informace 

Slovo měl starosta. Informoval přítomné o následujícím: 

 

ul. Pionýrská – došlo k dokončení opravy části komunikace za „hasičárnou“ společností 

Eurovia, čímž se dokončila realizace opravy komunikací podle smlouvy o dílo na opravu 

komunikací Dlouhá, Mírová, Nová, Přemyšlenská a Pionýrská. 

 

MŠ – pracovníci města dokončili pokládku zámkové dlažby, okapového chodníčku okolo 

krčků a úpravu zeminy v okolí nového pavilonu, které nebyly součástí dotačního titulu. 

 

VO –  pracovníci města s p. Tintěrou zahájili práce na prodloužení trasy sloupů VO  (4 ks) 

v ulici Dolní Kasárna, díky kterému dojde k osvětlení v celém úseku komunikace.  

Bude následovat pokládka chodníku společností TGSM v této ulici, kde jsou řadové domy. 

Lidé tudy budou moci chodit např. na autobus ulicí kolem p. Herdicse. 

 

Komunikace U Obalovny je již v provozu, 5. 12. 2014 je kolaudace - přijede p. Urban z 

odboru dopravy a zástupce policie. Po kolaudaci může ZMě rozhodnout, že sem bude 

přesunuta těžká doprava nad 6 t. 
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Stavba NÚDZ - zvýšený provoz na stavbě. Zítra jde starosta s místostarostou ráno dohodnout 

úpravu pozemků, na kterých měla stavba deponii.  S p. Borovičkou ze stavby NÚDZ 

projednají, které práce byly provedeny v rámci projektu pro město a kdy dojde ke skutečnému 

předání. 

 

Polní cesta - RM rozhodla, že z provizorní cesty stavba odveze panely, ale zůstane vytyčena, 

případně na ni navezla vrstvu štěrku, aby zůstala polní cesta. Případně bude využívána pro 

stavbu v této lokalitě. 

 

Starosta řekl, že probíhá jednání o vytyčení 25 RD naproti sídlišti (od hřbitova do kopce) v 

souladu s územním plánem. 

 

Starosta přítomné informoval, že v Klíčanech směrem na Hoštice je vybudován suchý polder, 

který vybudoval vlastník technického areálu na našem katastru. Odvádějí tam dešťové vody, 

proto vybudovali suchý polder, aby ve Vodochodech nedocházelo k záplavě. 

V Klíčanech se spojili se zahradníky a vytvořili projekt na kompletní výstavbu zeleně na 

celém katastru obce i na polních cestách cca za 4,5 milionů. Získali na něj dotaci. Je vidět, že 

i tímto směrem se lze dát. Po dohodě s vlastníky pozemků může město ve svém katastru zeleň 

vysadit nebo ošetřit i na cizím pozemku - dotace to umožňuje. 

 

 

11) Diskuze 

Pí Lisá se zeptala, zda může město ovlivňovat strukturu výstavby v oblasti u sídliště, pokud 

vlastník pozemek nerozparceluje a neprodá jednotlivé pozemky, aby nevznikla druhá 

Boleslavka, ale byl uprostřed např. plácek pro děti. 

Starosta řekl, že město je účastníkem v územním řízení, může podávat návrhy na umístění 

kontejnerového stání, dětského hřiště, veřejného prostranství, ale musí s nimi souhlasit 

stavební úřad popř. developer. Občas developer uvede, jako to udělali v Astře, že vybudují 

hřiště v další fázi, až jim to něco vydělá. Územní řízení je pryč, hřiště není, ke stavbě existuje 

vyjádření krajského úřadu, že je vše legální. My jsme ti zlí, kteří jsou proti tomu, když už 

jsme jim to jednou povolili. 

Místostarosta řekl, že v případě 25 RD naproti sídlišti jsou majitelé pozemků různí, proto si 

není jistý, že to bude dělat jeden developer.  

Pí Lisá se zeptala, zda existuje funkce městského architekta, který by tam dokázal ovlivnit 

silnice. 

Starosta řekl, že si myslí, že minimálně. 

Mgr. Kotrba řekl, že co není v územním plánu, lze těžko prosadit.  

Starosta řekl, že v územním plánu jsou stanoveny podmínky, za kterých je na pozemku možné 

stavět. Jsou takové, aby umožňovaly lidem tam postavit. Rodinný dům = 2 patra+ podkroví, 

bytový dům = 3 patra+podkroví  

Pí Pacovská se zeptala, jak je to s nově stavěným domem v Astraparku. 

Starosta řekl, že městem stavba není povolena. Nedostali jsme odpověď, Krajský úřad 

Středočeského kraje poslal st. úřadu odvolání s tím, že stavba nepochybila, jedná se o změnu 

stavby před dokončením. Naše stanovisko je proti tomu, jsme proti, aby zde stavěli 4. bytový 

dům. Vlastník stavby chce stavbu prodat. 

Pí Pacovská řekla, že na stavbě se neustále někdo pohybuje. 

P. Šebek řekl, že státní policie řešila případ, kdy si děti lehaly na retardér na přechod u 

potravin u Křížů. Chtěl se proto zeptat, zda mají možnost domluvit obecního policistu v 

exponovanou dobu, aby hlídal u přechodu nebo prostoru u školy. Dle jeho názoru jsou zprávy 
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o činnosti obecní policie již několik měsíců kopírovány, není zde žádná aktivita, žádná 

prevence. Dle jeho informací je policie často i v potravinách u Křížů, kde děti kradou, zřejmě 

se “hecují”, kdo ukradne víc. Ve Zdibech je policista každé ráno. Jestliže máme nasmlouváno 

0,8 policisty, měl by aspoň hodinu denně hlídat u přechodů, aby nejezdili řidiči rychle. 

Starosta řekl, že ve smlouvě je uvedeno, že pokud budou na svém území, do Klecan 

nepřijedou. Od doby, co strážník Šedivec u obecní policie Zdiby nepracuje, přestala 

spolupráce s nimi fungovat. 

Pí Tomášová řekla, že o lehání na retardéry také slyšela. Ptala se v obchodě, zda volali policii. 

Policii nezvali, informovali ředitele ZŠ, že se to děje již delší dobu. Dnes byla u p. ředitele, 

předala mu pozvánky na zítra do otevřeného klubu, aby je rozdal mezi děti. Otevřený klub 

pořádá přednášku o trestní zodpovědnosti dětí do 15 let. Pí Tomášová se ředitele ptala na 

lehání na přechod. Ředitel si myslel, že se při zásahu policie jednalo o preventivní akci, neví 

vlastně jak a proč. Pí Tomášová ho požádala, aby pro zřizovatele připravil zprávu o tom, co se 

tam dělo. Lidé si mezi sebou vyprávějí různé verze, co se tam dělo.  

P. Václavík řekl, že učitelky šířili po všech třídách, že děti kradou v samoobsluze a lehají si 

na retardér. Není to ráno, je to spíše odpoledne. Ráno děti spěchají do školy, odpoledne mají 

čas. 

Ing. Filinger řekl, že dopravu nemusí u přechodu zastavit jen policista, může to být civilista, 

např. zaměstnanec úřadu. 

Místostarosta řekl, že si to představoval také tak jednoduše. Jednorázově může civilista 

zastavit dopravu, ale při řízení dopravy - opakovaně zastavovat dopravu např. v průběhu půl 

hodiny - musí být proškolený. S obecní policií Zdiby vstoupil v jednání. Upozornil je na 

nutnost asistence u školy. Policistka řekla, že den před schůzkou tam byli. Místostarosta řekl, 

že bude nutné zrevidovat smlouvu o službách obecní policie, ale vše souvisí s rozpočtem, 

musí při jednání vědět, kolik si odsouhlasili prostředků na strážníky. Dva strážníci chodící po 

Klecanech pěšky se služebnou v Klecanech je cca 1,5 mil. ročně. 

Mgr. Stanislavová řekla, že druhá možnost je pracovat s dětmi, prevence, kterou nabízí 

otevřený klub. 

Místostarosta řekl, že prevence může probíhat v rámci vyučování ve škole. 

Pí Tomášová řekla, že je spíše snaha tyto akce pořádat mimo školu, protože pak pro děti mají 

jinou váhu. Od září s nimi mají dobrou zkušenost, ale potřebují to rozšířit a doplnit o věci, 

které jsou pro děti atraktivní. 

P. Šebek se zaptal, zda by bylo reálné, aby město našlo 1 nebo 2 zaměstnance, které by 

proškolilo a byli schopni se 1-2 hodiny denně věnovat bezpečnosti u školy a na přechodech. 

Ve volebním programu bylo založení obecní policie, ale to je za 2-3 roky minimálně. Najít a 

proškolit člověka může být záležitost několika měsíců.  

Starosta odpověděl, že by byli 2-3 lidi, kteří by se mohli střídat. Nejúčinnější by bylo zjistit, 

které dítě si na silnici lehlo a vyřídit přímo s rodiči. 

Místostarosta řekl, že se s obcí Zdiby pokusí domluvit alespoň 1 strážníka pouze pro Klecany. 

Starosta řekl, že by stačilo, kdyby za 40 tisíc měsíčně odvedli strážníci nějakou práci, v září 

tady nebyli skoro vůbec. Byli vidět pouze ve Zdibech, protože bylo předvolební období. 

Obecní policie Zdiby nezajišťuje ani odchyt psa, protože nemají odchytové zařízení.  

Místostarosta řekl, že město je povinné zajistit odchyt psa. Za poslední odchyt jsme zaplatili 

12.000,- Kč. Snažíme se šetřit prostředky, odchyt provádějí zaměstnanci úřadu, pokud je to 

možné. Ve škole pobíhal pes, poslali tam p. Klause, který zjistil, že pes je sousedů, kteří 

špatně zavřeli branku. Pes byl hodný. Představte si, že by se zavolala odchytová služba, psa 

by odvezli do Řepnice, a město by paní Š. předložilo fakturu na 12.000,- Kč jen proto,že jim 

někdo špatně zavřel branku. 

Mgr. Václavíková řekla, že podle zákona o obecní policii může být vyčleněný pracovník 

úřadu nejen na dohlížení u přechodu, ale celkově na dohlížení pořádku v obci. 
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Místostarosta uvedl pravomoci. Obecní policie má menší pravomoci než policie ČR a tento 

člověk má pravomoci ještě menší než obecní policie, může zavolat policii, může 

zdokumentovat přestupek a předat přestupkové komisi. 

Pí Brožová řekla, že určený pracovník úřadu by ráno u retardéru být nemusel, žádné nekalosti 

se tam nedějí, rodiče děti do školy vodí, chodci i řidiči respektují přechody. Odpoledne po 

vyučování mezi 12 - 17 hodinou, kdy se děti vrací ze školy a z kroužků, by bylo potřeba 

ohlídat. Jak časově vymezit? 

Starosta odpověděl, že by se dalo vysledovat podle exponovaných autobusů. 

Místostarosta by nepodceňoval ani ranní hodiny. 

Pí Lisá řekla, že v Anglii přechody hlídají dobrovolníci, ale u nás by asi nefungovalo. 

Pí Tomášová řekla, že u školy pořád projíždí auta z Boleslavky. Zeptala se, jestli by tomu 

nešlo zabránit.  

Starosta řekl, že projíždějí po komunikaci, která je obousměrná.  

Místostarosta řekl, že situace se bude řešit komplexně. 

Starosta řekl, že územní rozhodnutí je již na stavebním úřadě, proces pokračuje dál, v návrhu 

rozpočtu na příští rok jsou vyčleněné cca 4 mil. korun na vyřešení dopravní situace u školy. 

Pí Tomášová se zeptala, jestli bude do té doby zavedeno nějaké omezení. 

Starosta odpověděl, že omezení tam je - obytná zóna, kde by se mělo jezdit 20 km/hod. 

Zbourali se tam garáže, je víc místa na parkování. Když se zateplovala škola, na policistu ČR 

u školy najížděla paní a poslala ho na patřičná místa, nestihl reagovat, protože nevěřil, že se 

mu tostalo. Musel počkat, až pojede zpět a pak řešit situaci sankcí. Starosta vypozoroval, že 

narostl počet rodičů, kteří vodí děti do školy pěšky. 

Pí Lisá se zeptala, zda by tam mohla jezdit dopravní policie a kontrolovat. 

Starosta řekl, že tam jezdí, dokonce jsou u nás často, protože je v Klecanech nejvíc 

stěžovatelů. Není to ráno, když děti chodí do školy. 

Místostarosta dopravní policii nabízel, že kdyby se jim podařilo získat povolení k měření, 

mohli by být schovaní u něj za sloupkem.  

Pí Václavíková řekla, že pokud nikdo nezměří, že řidič jede rychle, nic se neděje, zákon 

neporušuje. 

Starosta řekl, že na komunikaci III. třídy povolení k měření nezískají. 

Pí Brožová, že se jí několik obyvatel ptalo, jestli na úřadě nevíme, zda jsou v NÚDZ volná 

pracovní místa. Pracovnice městského úřadu jí pomohly získat kontakt z webových stránek 

NÚDZ. Telefon zvedla arogantní paní, která je odbyla, že nemají zájem, žádná místa volná 

nejsou. Pí Brožová si pamatuje jako zastupitelka, že když je seznamovali s projektem, 

slibovali, jak je to pro obec výhodné, protože tu bude 150 pracovních míst pro obsluhu, 

najednou není pro město nic. Měli nabídku dát. když slibovali. 

Starosta řekl, že nabídku pracovních míst NÚDZ zveřejnil již více než před rokem. Myslí si, 

že místa jsou zřejmě obsazena, že si už vybrali. 

P. Němeček řekl, že na informační linku NÚDZ volal v srpnu, již měli stovky zájemců, ale 

stále bylo možné posílat životopisy. 

Místostarosta řekl, že mohou na slib pracovních míst upozornit vedení, ale není vymahatelný. 

Mgr. Šoltysová řekla, že v NÚDZ slibovali i bankomat. Starosta řekl, že ho budou mít, budou 

ho potřebovat pro vědecké zahraniční pracovníky. 

Místostarosta řekl, že nyní je nově bankomat u čerpací stanice u Hrubého. 

Ing. Černý - řešilo se lepší využití kasáren a zveřejňování informací na webu. Jak se bude 

postupovat ve využití kasáren, jestli je do budoucna koncepce? S místostarostou probírali 

zveřejňování informací na webu, měly by se sjednotit stránky, říct si, jak by měla vypadat 

struktura webu, které informace a kde budou zveřejňovány, zda měnit strukturu  webu, za 

jakých podmínek a na které doméně. Určitě bude dobré dát vědět, že máme volné prostory k 

pronájmu a za jakých podmínek. 
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Místostarosta se zeptal, jestli sjednocením webu je myšleno klecany.cz a mu-klecany.cz. 

Ing. Černý přitakal. Měl by to být moderní web, na kterém budou informace, které 

potřebujeme, aby se k lidem dostaly. Vymyslet anonymizaci údajů tak, aby to bylo pro lidi, 

kteří to budou dělat, jednoduché, nehromadily se stohy papíru. 

Starosta řekl, jak v Kralupech nad Vltavou funguje zveřejňování dokladů  z různých odborů 

na elektronických deskách. Není si jistý jestli tam funguje anonymizace údajů. 

P. Šebek řekl, že prostory v kasárnách jsou nedostatečně nabízeny. Zvážit, jestli by se neměla 

vytvořit pracovní skupina, která se bude prostory kasáren zabývat. 

Místostarosta řekl, že v kasárnách došlo k propadu tržeb, protože významný nájemce 

společnost Stavitelství DE odešla do konkurzu. Vyžádal si od správce kasáren zpracování 

přehledu volných prostor a jejich možného využití, předpokládanou cenu pronájmu. Prostory 

poté nabídnou na našem webu. 

Starosta řekl, že prostory se nenabízejí k pronájmu periodicky, jen čas od času. Bude vypsané 

výběrové řízení na správce budov, který se i tímto bude zabývat. Také bude vypsané výběrové 

řízení na projektového manažera, protože Ing. Holubová bude odcházet na mateřskou 

dovolenou. 

Místostarosta seznámil přítomné s plánovanou úpravou na webu - přidání diskuse. Odmítá 

odpovídat anonymům, proto přemýšleli, jak to ošetřit. Zvolili variantu adresných dotazů, které 

si bude moci kdokoli přečíst (1 otázka = 1 odpověď). 

Starosta řekl, že toto je rychlé řešení, koncepčně je třeba řešit po vyjádření pracovní skupiny. 

Ve 21:15 hod odešla Mgr. Šoltysová. 

Mgr. Václavíková se vrátila ještě ke zveřejňování údajů na úřední desce. Ve stanovisku Úřadu 

pro ochranu osobních údajů se píše o anonymizaci údajů zveřejňovaných dálkovým 

přístupem, tzn. že co je zveřejňováno na fyzické úřední desce a elektronické desce, si pí 

Václavíková myslí, lze zveřejňovat s plnými údaji. Doporučila však konzultovat. 

Mgr. Václavíková řekla, že na webu města se objevil ceník k podání informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb. Zeptala se, zda platí pro zbytek tohoto roku nebo pro rok 2015. Zákon udává, 

že ceník má být zveřejněný pro každý rok. 

Starosta řekl, že ceník platí pro rok 2014, na rok 2015 se bude teprve schvalovat. 

Mgr. Václavíková řekla, že zákon udává, že se musí stanovit ceník, ale obec si může stanovit, 

že tyto poplatky bude nebo nebude vybírat. Zeptala se, zda je pro obec tak veliká částka, 

kterou získá. 

Ing. Filinger řekl, že papír, CD i čas zaměstnance stojí nějaké peníze. 

Pí Lisá řekla, že lze nahlížet i zadarmo, může přijít se svým scanerem. 

Starosta řekl, že i v případě, že si to občan nascenuje sám na své zařízení, pracovník úřadu při 

vyhledávání podkladů pro něj ztráví určitý čas, který se mu naúčtuje. Nebude to tedy 

zadarmo. 

Místostarosta řekl, že údaje, které takto občan získá, nejsou anonymizované, za jejich 

zveřejnění zodpovídá potom sám. 

Ing. Filinger se zeptal, kolik je za rok žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.  

Starosta odpověděl, že 3-4 za rok. 

Místostarosta řekl, že tyto poplatky mohou být pojistka proti zneužívání, abychom někomu 

pětkrát do měsíce 4 hodiny nevyhledávali informace. Poplatky ve výši skutečných nákladů 

jsou v pořádku. 

Starosta se zeptal, zda má ještě někdo něco do diskuse. 

Příhlásila se pí Tomášová. Na příštím zasedání ZMě se má schvalovat návrh rozpočtu na příští 

rok. Zeptala se, zda dostanou návrh rozpočtu s předstihem nebo až na zasedání ZMě. 

Ing. Filinger řekl, že nejdříve ho musí projednat finanční výbor. 

Starosta řekl, že zastupitelé budou mít možnost si návrh rozpočtu prostudovat, pí Smolíková 

ho rozešle e-mailem. Zkušenost z loňského roku byla taková, že se rozpočet z r. 2013 



 

 

17 

 

“překlopil” v § do návrhu roku 2014 a v roce 2014 se upravoval rozpočtovými opatřeními v 

průběhu roku. Navrhl udělat to tak i letos pro návrh rozpočtu r. 2015. Ve zprávách v TV 

hovořil starosta obce, kde vyhlašují rozpočtové provizorium a rozpočet schvalují až v únoru a 

nemají s tím problém. Pokud se tím finanční výbor bude zabývat a zjistí, že by to pro Klecany 

mohlo být přínosem, lze o tom diskutovat. 

K návrhu rozpočtu starosta uvedl, že se vědí o propadu příjmů z hospodářské činnosti, měli 

bychom dostat daň z nemovitosti z nově postavené haly u D8 parku, nevíme, zda již NÚDZ 

bude platit daň z nemovitosti na r. 2015. 

Ing. Bendl upozornil, že rozpočtové provizorium umožní v rámci předchozího roku hradit 

pouze nejnutnější výdaje na provoz, ale nesmí se hradit žádné investiční akce. 

P. Šebek požádal o zřízení e-mailové schránky pro kontrolní výbor, tak aby s městem mohli 

komunikovat pod jednou adresou. 

Starosta se zeptal, zda má ještě někdo příspěvek do diskuse. Nikdo se nepřilásil. 

 

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

zasedání ZMě. 

Usnesení přečetla za návrhovou komisi Mgr. Alena Václavíková. 

Starosta požádal zastupitelé o schválení usnesení. Dal hlasovat o usnesení ve znění: 

 

Zastupitelstvo města schvaluje úplnost přehledu přijatých usnesení 
 

Hlasování: 14 – 0 – 0 schváleno 

 

 

12) Závěr 
Starosta poděkoval přítomným za účast. Pořad zasedání byl vyčerpán a nikdo se již nehlásil o  

slovo, prohlásil proto starosta dnešní zasedání za ukončené. 

Zasedání ukončeno v 21:35 hod 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

………………………  …...…………………. 

     Jarmila Brožová  Mgr. Pavel Kotrba 

 

 

 

 

 

………………………  …...…………………. 

   Bc. Daniel Dvořák  Ivo Kurhajec  

        místostarosta  starosta 
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