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Zápis č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva města Klecany,  

které se konalo dne 19. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Klecany 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18:19 hod. 

Místostarosta přivítal přítomné na zasedání ZMě Klecany, které bylo starostou města řádně 

svoláno. Informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce MěÚ, dne 

11. 5. 2016, společně s programem jednání. Zasedání tak bylo svoláno řádně a včas v souladu 

s ustanovením § 92 a § 93 zákona 128/2000 Sb. (zákona o obcích). V souladu s článkem 3 

odst. 1) Jednacího řádu ZMě Klecany byl termín zasedání oznámen zastupitelům dne 6. 5.  

2016. Dále místostarosta upozornil, že se ze zasedání pořizuje audiozáznam, který bude 

uveřejněn na webových stránkách města. 

Podle prezenční listiny bylo v okamžiku zahájení přítomno 8 členů ZMě, zasedání tak bylo 

usnášeníschopné. Omluveno bylo 7 členů (omluveni – p. Kurhajec, Ing. Černý, Mgr. Kotrba, 

Mgr. Stanislavová, p. Šebek, Ing. Holubová. Ing. Filinger se dostaví v průběhu zasedání).  

V zasedací místnosti bylo přítomno 8 občanů. 

 

Hlasování bude uváděno v pořadí: 

PRO NÁVRH, PROTI NÁVRHU, ZDRŽEL SE. 

Zapisovatelka: Bc. Kudláčková 

 

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

p. Hora, p. Medek, Ing. Bendl 

 

Hlasování: 8 – 0 – 0   schváleno 

 

Místostarosta dal hlasovat o návrhu zvolení dvou ověřovatelů zápisu: 

pí Brožová, pí Tomášová 

 

Hlasování: 8 – 0 – 0   schváleno 

 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva města  

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

místostarosta ke schválení program zasedání v následující podobě:  

1. Schválení programu ZMě 

2. Dotazy, připomínky a podněty občanů 

3. Rozpočtové opatření č. 3 

4. Prodej pozemků pod trafostanicí - ČEZ 

5. Věcné břemeno služebnosti 

6. Dotace spolkům – schválení smluv 

7. Obecně závazná vyhláška – požární řád 

8. Informace 

9. Diskuze 

10. Schválení přehledu přijatých usnesení  

11. Závěr          

 

Místostarosta se dotázal, zda má někdo z přítomných členů zastupitelstva námitky proti 

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

proto hlasovat o schválení programu.  
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Hlasování: 8 – 0 – 0   schváleno 

Místostarosta uvedl, že zápis z minulého zasedání byl ověřen, byl pořízen do 10 dnů od 

zasedání a je uložen na MěÚ k nahlédnutí, zároveň byl umístěn společně se zvukovým 

záznamem na internetové stránky města a nebyly proti němu podány žádné námitky. Tento 

zápis je na předsednickém stolku k nahlédnutí. 

 

Místostarosta dal hlasovat o průběhu diskuze ke každému bodu zvlášť. 

 

Hlasování: 8 – 0 – 0   schváleno 

 

2. Dotazy, připomínky a podněty občanů  

Místostarosta uvedl, že v souladu s čl. 7 odst. 7) jednacího řádu ZMě nyní následuje blok 

dotazů, podnětů a připomínek občanů. O slovo se přihlásila pí Pacovská a dotázala se, zda se 

ví, kdo poškodil přechod pro chodce na náměstí Třebízského (u Hladkých). K poškození, 

resp. přemalování pruhů došlo někdy o víkendu. Místostarosta odpověděl, že o situaci neměl 

tušení, nicméně se chystají změny ve značení a v rámci toho dojde k opravě/odstranění barev.  

Dále se o slovo přihlásila paní Šimšíková ohledně situace v klecanském háji, kdy dochází ke 

kácení zdravých stromů, těžké stroje nenávratně poškozují chráněné rostliny apod. 

Místostarosta uvedl, že v této záležitosti byli osloveni zástupci firmy Lesy ČR, s.p., nicméně 

háj je v jejich vlastnictví a prakticky tak nedochází k žádnému porušení zákona, což potvrdila 

i inspekce ministerstva životního prostředí. Zákon jim umožňuje udělat holinu až 1ha – 

přislíbili holinu o rozloze max. 0,6ha, což je méně, než jim zákon umožňuje. Dále přislíbili 

vysadit duby, buky, habry, což vyšlo i ve zpravodaji jako veřejný příslib. Mgr. Šoltysová se 

dotázala, v jakém termínu mají Lesy ČR, s.p. dát háj do pořádku. Místostarosta uvedl, že 

prakticky již práce měly finišovat, nicméně kvůli mírné zimě došlo bohužel ke zpoždění. P. 

Bradka vypracoval studii k znovuobnovení ochrany háje. Z ministerstva životního prostředí 

bylo sděleno, že obnovu podporují, nicméně nyní nemají kapacity, protože se věnují jiným 

projektům.  

Jako další se o slovo přihlásila pí Vacková s dotazem na kruhový objezd. Bylo jí 

místostarostou sděleno, že výkupy pozemků probíhají, nicméně někteří majitelé mají 

přehnané nároky. Dále se pí Vacková ptala na petici ohledně výstavby hal ve Zdibech. 

Místostarosta odpověděl, že na zasedání zastupitelstva obce Zdiby byla tato problematika 

probírána, ale zatím není k dispozici oficiální zápis.  

Dále se přihlásila pí Šimšíková a uvedla, že mezi kostelem a farou se nedá chodit po chodníku 

kvůli výškovým rozdílům mezi jednotlivými dlaždicemi. Místostarosta uvedl, že architekt 

navrhnul původní dlažbu místo asfaltu z estetických důvodů, nicméně přislíbil situaci ověřit. 

Pí Brožová doplnila, že již na minulém zasedání se toto probíralo a starosta tehdy uvedl, že 

tato podoba není konečná, že dojde k dosypání písku/štěrku a zažehlení.  

O slovo se přihlásil p. Sklenařík a dotázal se, jak se má situace ohledně hřiště pro 

skateboardisty a děti. Místostarosta uvedl, že se řeší navrácení U-rampy do Klecánek, zvažuje 

se nákup betonové rampy, protože původní rampa je velmi hlučná. Na minulém zasedání bylo 

řečeno, že pokud nebude do konce června 2016 znám výsledek rozhodnutí o schválení dotace 

na skatepark, zakoupí se alespoň U-rampa. Pí Tomášová doplnila, že o umístění rampy se již 

jednalo. Kromě možnosti umístit rampu v Klecánkách existuje návrh na umístění rampy 

v kasárnách. Místo se skateboardisty vybral pan starosta, nabídka na rampu je k dispozici a 

v rozpočtu jsou na ni peníze. Paní Tomášová navrhuje, aby se nečekalo, jestli vyjde žádost o 

dotaci na skatepark u hřiště, protože realizace bude trvat min. rok a děti jsou bez rampy již 

dva roky. Nadto nepovažuje umístění U-rampy do Klecánek za rozumné, rampa by měla být 
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v kasárnách s ohledem na děti, které bydlí většinou v Klecanech a navštěvují kroužek 

skateboardingu.  

 

3. Rozpočtové opatření č. 3 

Místostarosta konstatoval, že zastupitelé v materiálech obdrželi návrh RO č. 3 / 2016. 

 

Ing. Bendl za finanční výbor doplnil několik informací. Některým členům výboru se zdála 

vysoká částka 500 000,- Kč na byt školníka, protože se domnívali, že se jedná o úpravu bytu 

po p. Šalanském, tam se však jedná o vybudování nové bytové jednotky v mateřské školce 

(místostarosta doplnil, že jde nyní o hrubou stavbu, cena však bude nižší, protože se bude 

soutěžit). Pí Brožová konstatovala, že se jí nelíbí, že jde o byt pro školníka, mohl by se využít 

pro učitelku, která by na sebe převzala některé povinnosti apod. Bylo sděleno, že jde pouze o 

pracovní název. Pí Pacovská se dotázala, co je s bytem po školníkovi. Místostarosta 

odpověděl, že tento byt je opraven a obývá jej pí učitelka s rodinou.  

Dále byla diskutována pasportizace veřejného osvětlení ve výši 150 000,- Kč. Někteří členové 

výboru tuto částku považovali za vysokou, protože se domnívali, že se jedná označení lamp – 

bylo vysvětleno, že se jedná o zaměření celé elektrické sítě.  

V neposlední řadě byla diskutována adekvátnost 150 000,- Kč na péči o vzhled obce a zeleň 

(pořízení stromů). Jedná se o převedení dotace od ČEZu a nelze prostředky použít na nic 

jiného. Mělo by se jednat i o dosadbu stromů v ul. Topolová a částečně dojde i k úpravě parku 

mezi farou a kostelem.  

Za finanční výbor dále bez námitek. 

Místostarosta se dotázal, zda má někdo připomínky. Nikdo se o slovo nepřihlásil, 

místostarosta dal proto hlasovat o návrhu usnesení:  

ZMě schvaluje RO č. 3/2016 v předloženém znění. 
 

Hlasování: 8 – 0 – 0   schváleno 

 

4. Prodej pozemků pod trafostanicí – ČEZ 

Místostarosta informoval, že ZMě na svém zasedání dne 11. 6. 2015 schválilo prodej 

pozemků ve vlastnictví města Klecany společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Prodej byl schválen 

na základě geometrického plánu vyhotoveného spol. Tesařík a Frank, geodetické práce, který 

dodala spol. ČEZ Distribuce, a.s. Začátkem roku 2016 obdržel MěÚ novou žádost o prodej 

pozemků doloženou novým výkazem údajů z katastru nemovitostí, která se částečně liší od 

první, již schválené žádosti. Tentokrát se jedná o pozemek par. č. 626/83 o výměře 25 m
2
, 

který bude oddělen z parc. č. 626/14, o pozemek parc. č. 626/84 o výměře 12m
2
, který bude 

oddělen z parc. č. 626/36 a o pozemek par. č. 1361 o výměře 5 m
2
, vše v k. ú. Klecany. Záměr 

prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce městského úřadu. 

Místostarosta proto navrhnul revokaci usnesení ZMě č.3/ 2015 ze dne 11. 6. 2015, I. 

schvaluje bod 8) 

 

Hlasování: 8 – 0 – 0   schváleno  

 

Místostarosta přečetl návrh usnesení: 



 

4 

 

ZMě schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 1361, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 

m
2 

, pozemku par. č. 626/83 ostatní plocha, zeleň o výměře 25 m
2
, a pozemku 626/84 

ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m
2 

 za cenu 1390,- Kč za m
2
 

 

Hlasování: 8 – 0 – 0   schváleno 

 

5. Věcné břemeno služebnosti 

Místostarosta uvedl, že zastupitelé v  materiálech obdrželi návrh smlouvy o věcném břemeni 

služebnosti ve prospěch města Klecany. Jedná se o kanalizaci na pozemku paní Barbory 

Veselé. Nikdo se nepřihlásil s dotazem, proto místostarosta přečetl návrh usnesení a dal o něm 

hlasovat:  

ZMě schvaluje znění a podpis bezplatné smlouvy o věcném břemeni umístění veřejné 

kanalizace ve vlastnictví města Klecany na pozemku č. parc. 35 k.ú. Klecany ve 

vlastnictví paní Barbory Veselé. 

 

Hlasování: 8 – 0 – 0   schváleno  

 

6. Dotace spolkům 

Místostarosta konstatoval, že na minulém jednání ZMě dne 31. 3. 2016 byly schváleny výše 

dotací jednotlivým spolkům. Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutno u částek nad 50 000,- Kč schválit 

smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory Zastupitelstvem města. Jedná se o dotace 

Pravému Hradci a TJ Sokolu Klecany, dále je třeba schválit i smlouvu s Farní charitou 

Neratovice, která ve městě poskytuje sociální služby. S částkou pro Farní Charitu je již 

počítáno v rozpočtu. 

 

Mgr. Václavíková a pí Tomášová oznámily střet zájmů, jelikož jsou ve vedení spolku Pravý 

Hradec a místostarosta p. Dvořák, který je ve vedení TJ Sokol Klecany 

 

Nikdo další neměl dotaz ani připomínku, proto místostarosta přečetl návrhy usnesení a dal o 

nich hlasovat.  

ZMě schvaluje na základě usnesení ZMě č. 2/2016 ze dne 31. 3. 2016 znění a podpis 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 11/2016, uzavřené mezi 

poskytovatelem městem Klecany a příjemcem: Pravý Hradec, o. s., Do Klecánek 385/18, 

250 67 Klecany. 

 

Hlasování: 8 – 0 – 0   schváleno 

 
ZMě schvaluje na základě usnesení ZMě č. 2/2016 ze dne 31. 3. 2016 znění a podpis 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 12/2016, uzavřené mezi 

poskytovatelem městem Klecany a příjemcem: Tělovýchovná jednota Sokol Klecany, z. 

s., Na Skalkách 368, 250 67 Klecany 
 

Hlasování: 8 – 0 – 0   schváleno 

 
ZMě schvaluje na základě schváleného rozpočtu na rok 2016 dotaci Farní charitě 

Neratovice ve výši 502 000,- Kč za účelem podpory sociálních služeb klientů 
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v Klecanech. ZMě schvaluje znění a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné 

finanční podpory č. 13/2016, uzavřené mezi poskytovatelem městem Klecany a 

příjemcem: Farní charita Neratovice, U Závor 1458, 277 11 Neratovice. 

 

Hlasování: 8 – 0 – 0   schváleno 

 

Dále místostarosta informoval, že byla na MěÚ doručena žádost Klubu biatlonu o dotaci. 

Klub biatlonu se stal pobočným spolkem Českého svazu biatlonu. Klub biatlonu žádá o dotaci 

ve výši 136 469,- Kč. K žádosti se vyjádřili členové finančního výboru, kteří shledali 

požadovanou částku za neadekvátně vysokou a nedoporučili tuto aktivitu podporovat, 

maximálně přispět na startovné (požadavek ve výši 12 000,- Kč).  

Za Klub biatlonu se zastupitelstva zúčastnili p. Matoušek a p. Červenka. P. Červenka si vzal 

slovo a poděkoval přítomným zastupitelům za možnost využívání střelnice. Informoval, že 

Klub biatlonu slaví velké úspěchy a pravidelně zaujímají medailové pozice. Fungování klubu 

vyžaduje mnoho času a také financí na speciální vybavení. Některé požadavky jsou přenášeny 

na rodiče dětí, dále byly požádány Klecany, Řež, Zdiby, Středočeský kraj. Byla získána 

dotace s biatlonového svazu. P. Červenka zdůvodnil výši požadované dotace nutností 

zakoupit profesionální zbraně a sportovní vybavení, které nemohou financovat rodiče. 

Místostarosta pozitivně kvitoval, že se děti věnují sportu a vyjádřil přání, aby se sport nestal 

pouze doménou finančně zajištěných rodin. Místostarosta přislíbil podporu za podmínky, že 

budou klub podporovat i ostatní obce. P. Červenka sdělil, že mají přislíbenou dotaci 64 000,- 

Kč ze Zdib a 20 000,- z Řeže.  

Mgr. Šoltysová se obrátila na Ing. Bendla s dotazem, kolik peněz bylo na minulém 

zastupitelstvu schváleno na cyklistický oddíl ve Zdibech. Ing. Bendl odpověděl, že 25 000,- 

Kč. Pí Brožová vzpomněla, že na minulém zastupitelstvu se zastupitelé pozastavili nad 

nevyřešenými formálními náležitostmi Klubu biatlonu. Bylo sděleno, že nyní je věc dořešena, 

proto Klub biatlonu žádá o dotaci až nyní. Ing. Bendl doplnil, že při prvním projednání byla 

žádost vyřazena, nyní však zastává osobní názor, že by mohlo ZMě klub podpořit.  

Místostarosta na okraj uvedl, že by obec měla pečovat o blaho svých občanů i podporou 

sportu.  

Mgr. Václavíková se dotázala na konkrétní výši požadavku na sportovní vybavení a dále kolik 

klecanských dětí klub navštěvuje. P. Červenka sdělil, že klecanských dětí je zhruba polovina, 

tj. 10- 12 dětí. Mgr. Šoltysová konstatovala, že je škoda, že žádost biatlonového klubu není 

posuzována v kontextu ostatních žádostí, kdy se např. na nízkoprahový klub pro děti místo 

požadovaných 50 000,- Kč schválilo 15 000,- Kč. Navrhla proto srovnání s ostatními 

organizacemi a dále navrhla vzít v úvahu to, že Klecany poskytují prostory.  

 

V 19:32 se dostavil Ing. Filinger.  

 

Mgr. Václavíková se přihlásila o slovo a navrhla poskytnout 25 000,- Kč na vybavení. 

K návrhu se připojila pí Brožová. Mgr. Václavíková dále uvedla, že jedno z poměrně 

důležitých kritérií je i zajištění vícezdrojového financování, což Klub biatlonu prezentoval, 

proto doporučila zohlednit toto a také nepopiratelný přínos pro děti. Ing. Filinger diskutoval 

s p. Červenkou, do jaké míry by měli klub podporovat rodiče dětí.  

 

Místostarosta dal hlasovat o návrhu Mgr. Václavíkové a pí Brožové.  

ZMě schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč Klubu biatlonu Klecany, p.s. za 

účelem nákupu vybavení. 

 

Hlasování: 8 – 0 – 1   schváleno (zdržel se: Ing. Filinger) 
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Ing. Filinger požádal zástupce Klubu biatlonu o dodání finančních výkazů a výsledků a 

připustil možnou další diskuzi. 

 
Místostarosta dal současně hlasovat o schválení smlouvy pro Klub biatlonu:  

ZMě schvaluje znění a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 16/2016, uzavřené mezi poskytovatelem městem Klecany a příjemcem: Klub 

biatlonu Klecany p. s., Do Klecánek 52, 250 67 Klecany 

 

Hlasování: 9 – 0 – 0   schváleno 

 

7. Obecně závazná vyhláška – požární řád 

Místostarosta uvedl, že na minulém zasedání ZMě bylo schváleno znění OZV č. 1 a 2 /2016 – 

Požární řád města a Řád ohlašovny požáru. Po následné konzultaci s pracovníkem 

Ministerstva vnitra bylo nutné provést změny. Vyhlášku podle pokynu MV přepracoval 

zastupitel p. Hora. I když zákonný postup je nejprve vyhlášku schválit ZMě a poté jí nechat 

odsouhlasit MV, znění nově přepracované vyhlášky bylo již s MV konzultováno a toto znění 

je předem odsouhlasené. 

Místostarosta tedy navrhnul revokaci usnesení ZMě č. 2/2016,  I. schvaluje, bod č. 12 

(Požární řád) a bod č. 13 (Řád ohlašovny požáru) 

ZMě revokuje usnesení ZMě č. 2/2016 ze dne 31. 3. 2016, I. schvaluje, bod č. 12 (Požární 

řád) a bod č. 13 (Řád ohlašovny požáru) 

 

Hlasování: 9 – 0 – 0   schváleno 

 

P. Hora doplnil, že z původně uvažovaných dvou vyhlášek vznikla na základě doporučení 

jedna vyhláška. Dále byla v původním znění věcná chyba – chybějící přílohy, které byly nyní 

doplněny.  

Místostarosta konstatoval, že byl s Park P3 diskutován umělý zdroj požární vody, zatím bez 

výsledku.  

 

Nikdo další se nepřihlásil o slovo, a proto místostarosta přečetl návrh usnesení a dal o něm 

hlasovat:  

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se 

vydává „Požární řád města Klecany“ včetně příloh 1 – 5. 

 

Hlasování:  9 – 0 – 0  schváleno 

 

Ing. Filinger upozornil na chybu – v textu se několikrát opakuje sousloví dýchací přístroje 

Saturn. P. Hora opraví. 

 

8. Informace 

Místostarosta informoval, že na MěÚ byla dne 9. 5. doručena studie rozšíření výrobního 

areálu společnosti AVAPS. Studie byla doručena v patnácti vyhotoveních, po jednom kuse 

pro každého zastupitele. Následující zasedání zastupitelstva by měl navštívit zástupce 

společnosti, který tento projekt blíže představí a bude k dispozici dotazům zastupitelů i 

občanů. AVAPS bude požadovat odkoupení části pozemku, který sousedí se současným 

areálem společnosti. 
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ZMě bere na vědomí studii rozšíření výrobního areálu společnosti AVAPS. 

 
Pí Brožová informovala, že na MěÚ byla doručena informace od firmy Domoza o vypsaných 

dotacích na rozvoj sociálních služeb. Sociální komise projednala, jedná se o mnoho možností 

s 90% účastí z evropských fondů pro regionální rozvoj. Byly projednány jednotlivé body, 

např. azylový dům pro matky s dětmi, dům na půli cesty, zařízení pro krizovou pomoc, 

pečovatelská služba (rozšíření pro DPS). Místostarosta namítnul, že je problém, že pokud 

bude realizováno sociální bydlení, nemůže město rozhodovat, kdo v sociálních bytech bude 

bydlet, protože to bude určovat příslušný úřad práce. Nicméně ZMě vzalo informaci na 

vědomí a uložilo místostarostovi firmu Domoza zkontaktovat ve věci získání dotace pro 

dostupné bydlení.  

 

Hlasování: 9 – 0 – 0   schváleno  

 

Místostarosta sdělil, že jej kontaktovalo několik majitelů psů s žádostí o úpravu vyhlášky o 

volném pobíhání psů – nemají skoro žádnou možnost nechat legálně psa proběhnout na 

určeném místě. Jako možnou plochu pro tento účel místostarosta navrhnul pozemek nad 

hřištěm, kde byly dříve trhy a instalovat tam stojan se sáčky na výkaly. Vyzval zastupitele, 

aby se pokusili do příštího jednání zastupitelstva navrhnout i jiné vhodné lokality. 

Mgr. Šoltysová upozornila na špatnou dopravní situaci, ve chvíli, kdy pro děti jezdí autobusy 

na ŠvP, na plavání apod.  

 
9. Diskuze 

O slovo se přihlásila pí Tomášová a zeptala se, zda jde něco udělat s bezpečností křižovatky 

ulic Československé armády a Topolová/Do Klecánek. ZMě uložilo vedení města řešit 

zabezpečení místa na křižovatce ulic Československé armády a Do Klecánek nad vodní 

propustí. 

Hlasování:  9 – 0 – 0   schváleno 

Mgr. Šoltysová se dotázala na aktuální situaci v městské knihovně. Místostarosta informoval, 

že v knihovně je pí Langová, která má knihovnické zkoušky, od 1. 6. 2016 se změní úřední 

doba knihovny, aby byla shodná s hodinami MěÚ.  

Dále se přihlásil p. Němeček a požádal, zda je možné zajistit kontrolu na křižovatce na vjezdu 

na starou Teplickou. Nachází se zde cedule, která zasahuje do výhledu. Dále je třeba na 

křižovatkách zajistit vysekání zeleně. P. Němeček dále navrhnul dopravní značení – 

odbočovací pruh na křižovatce u Astraparku (ul. Topolová/V Honech).  

Místostarosta informoval přítomné, že pí Bartáková ze stavebního úřadu nařídila zastavení 

stavby nové soukromé mateřské školy v ulici Topolová. V podmínce totiž bylo zachování 

výhledu do křižovatky a rozebíratelnost plotu kvůli inženýrským sítím. Stavebník však zvolil 

nevhodné gabiony a vysypal je kamením. 

Mgr. Václavíková se dotázala na situaci s žádostí na obytnou zónu v Mexiku. Místostarosta 

odpověděl, že se záležitost vyřizuje, vše je schváleno a nyní musí být zveřejněno (za Klecany 

zveřejněno, za Brandýs také, nyní musí být zveřejněno vydané rozhodnutí) a k instalaci dojde 

pravděpodobně o letních prázdninách.  

Pí Brožová požádala přítomné, aby záležitosti, kde je třeba její promptní odpověď, raději 

řešili s ní osobně než po emailu.  

 

10. Schválení přehledu přijatých usnesení  
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Místostarosta požádal návrhovou komisi o přednesení přehledu usnesení přijatých 

zastupitelstvem města Klecany na dnešním zasedání. Usnesení přečetl za návrhovou komisi p. 

Medek. 

Místostarosta se zeptal, někdo nějaký dotaz nebo připomínku. Nikdo se nepřihlásil, proto dal 

hlasovat o úplnosti přehledu přijatých usnesení. 

Zastupitelstvo schvaluje úplnost přehledu přijatých usnesení. 
 

Hlasování: 9 – 0 – 0   schváleno  

 

11. Závěr 

Místostarosta poděkoval za účast na zasedání zastupitelstva města a konstatoval, že pořad 

zasedání byl vyčerpán, nikdo se již nehlásí o slovo a tak prohlásil zasedání za ukončené.  

Zasedání ukončeno ve 20:39.  

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 ……………………………… ………………………………….. 

 Jarmila Brožová Zdeňka Tomášová 

 

 

 

 

 ……………………………… ………………………………….. 

 Bc. Daniel Dvořák Ivo Kurhajec 

 místostarosta starosta 

 


