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Zápis č. 8/2016 ze zasedání zastupitelstva města Klecany,  

které se konalo dne 12. prosince 2016 v zasedací místnosti MěÚ Klecany 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18:19 hod. 

Starosta 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 

1.12.2016, 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 23.11.2016. 

Dále starosta upozornil, že se ze zasedání pořizuje audiozáznam, který bude uveřejněn na 

webových stránkách města. 

Podle prezenční listiny bylo v okamžiku zahájení přítomno 12 členů ZMě, zasedání tak bylo 

usnášeníschopné. Omluveni byli 3 členové (omluveni – Mgr. Šoltysová, Ing. Černý, Ing. 

Holubová se dostaví později).   

V zasedací místnosti byli přítomni 3 občané. 

Hlasování bude uváděno v pořadí: 

PRO NÁVRH, PROTI NÁVRHU, ZDRŽEL SE. 

 

Zapisovatelka: Bc. Kudláčková 

 

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

p. Hora, p. Medek, Ing. Filinger 

 

Hlasování: 12 – 0 – 0   schváleno 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu zvolení dvou ověřovatelů zápisu: 

p. Šebek, Mgr. Václavíková 

Hlasování: 12 – 0 – 0   schváleno 

 

 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva města  

Starosta uvedl, že do původně navrženého programu byly zařazeny dva body navíc – AVAPS 

– dodatek ke kupní smlouvě a Smlouva o zřízení práva stavby. V souladu s ustanovením  čl. 6 

a 7 Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva města Klecany starosta předložil ke schválení 

rozšířený program zasedání v následující podobě:  

 

1. Schválení programu ZMě 

2. Dotazy, připomínky a podněty občanů 

3. Návrh VKM na převzetí kanalizační infrastruktury do majetku 

4. Rozp. opatření č. 11/2016, pověření RM města k RO 

5. AVAPS s. r. o. – dodatek ke kupní smlouvě 
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6. Smlouva o zřízení práva stavby 

7. Záměr založení městské policie 

8. Rozpočet města na rok 2017 

9. Informace 

10. Diskuze 

11. Schválení přehledu přijatých usnesení  

12. Závěr       

 

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

navrhovanému programu nebo návrhy na jeho změnu.  

Ing. Filinger a p. Šebek namítli, že neměli k dispozici všechny materiály, konkrétně materiály 

k přidaným bodům. Místostarosta odpověděl, že body vysvětlí ústně. 

Nikdo další se nepřihlásil, proto dal starosta o navrhovaném programu hlasovat.   

Hlasování: 11 – 0 – 1   schváleno         (zdržel se: Ing. Filinger) 

Zápis z minulého zasedání byl ověřen, byl pořízen do 10ti 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. 

 

Starosta dal hlasovat o průběhu diskuze ke každému bodu zvlášť. 

Hlasování: 12 – 0 – 0   schváleno 

V čase 18:24 přišla Ing. Holubová.  

 

2. Dotazy, připomínky a podněty občanů  

V souladu s čl. 7 odst. 7) jednacího řádu ZMě nyní následuje blok dotazů, podnětů a 

připomínek občanů. 

 

O slovo se přihlásil p. Němeček a sdělil, že na přechodu pro chodce u Astraparku je 

nevyhovující osvětlení - když se přijíždí od Zdibska, osvětlení je až za přechodem a mohlo by 

tak dojít k nehodě. Místostarosta odpověděl, že na proběhlé schůzce s policistkou pí 

Hanouskovou byly odsouhlaseny ochranné prvky. Osvětlení pí Hanousková neshledala jako 

nedostatečné. P. elekrikář dal delší rameno na lampu, ale lampa stejně nesvítí přímo nad 

přechod. Mgr. Stanislavová se dotázala, zda by tedy nešlo posunout přechod blíže k lampě. 

Bylo odpovězeno, že toto nelze, protože přechod musí být přímo proti chodníku.  

Dále p. Němeček sdělil, že na křižovatce ulic Čsl. armády a K Sídlišti u pizzerie často stojí 

těsně u přechodu nebo přímo na přechodu pro chodce auta (auta pizza nebo zákazníci). Mgr. 

Stanislavová sdělila, že stejná situace je i u trafiky.  

Ing. Filinger sdělil, že na křižovatce ulic Do Kaštan a V Nových domkách chybí dopravní 

značení. Ulice Do Kaštan směrem zhora je nyní hlavní, dříve tam však byla přednost zprava – 

z jednoho směru je dopravní značka „hlavní silnice“ a z ulice V Nových domkách chybí 

značka „dej přednost v jízdě“: Starosta uvedl, že dříve tam značka byla a slíbil situaci 

prověřit.  
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3. Nabídka VKM a. s. na převzetí kanalizační infrastruktury vč. ČOV v Klecanech do 

majetku  

Starosta uvedl, že Usnesením ZMě č. 7/2016 ze dne 10.11.2016 byl jednáním a přípravou 

řešení ve věcech kanalizační infrastruktury a ČOV pověřen člen rady města Mgr. Kotrba a 

předal mu slovo.  

 

Mgr. Kotrba konstatoval, že zastupitelé obdrželi informaci o aktuálním stavu, přesto 

v krátkosti shrnul – VKM zaslali nabídku na převzetí kanalizační infrastruktury, kdy za 

vložení uhradí 10 mil. Kč, předají 92 tis. akcií, opraví poškozené části kanalizace, 

zrekonstruují ČOV s rozšířením na 5.500 až 9.000 ekvivalentních obyvatel a to společnou 

investicí, na které by se město Klecany podílelo 40%.  

Na jednu stranu město Klecany dostane 10 mil. Kč, na druhou stranu zaplatí podíl na 

rekonstrukci ČOV, na jejíž rozsah nebude mít vliv (tj. zaplatí 10 mil. Kč zpátky a nadto 

zaplatí 12 – 26 mil. podle rozsahu). Za stav, v jakém je ČOV nyní, mohou VKM sami. Co se 

týče nabízených akcií – vzniknul by podíl cca 3% na hlasování, největší slovo mají mělničtí a 

kladenští. Akcie jsou ze zákona neobchodovatelné. 

Co se týče opravy poškozených částí kanalizace, pravdou je, že Klecany na stav kanalizace 

upozorňují několik let a VKM vždy zamítli a nebyli ochotni věc diskutovat.  

K podílu na investici Mgr. Kotrba konstatoval, že zaplatíme 40% a nebudeme mít vliv na 

technologie, dodavatele, stavební firmu atd., tím pádem ani na konečnou cenu stavby a 

v neposlední řadě nebudeme mít vliv na cenu stočného.  

Vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním vztahům s VKM a Středočeskými vodárnami, 

pokud nabídku město Klecany nepřijme, budou si nárokovat části čističky, které postavili 

vlastními silami a vlastní investicí. Právní spor o vlastnictví by byl pravděpodobně dlouhý a 

po poradě s právníkem by zřejmě město Klecany nemělo příliš velkou naději na úspěch.  

Klecany se chtěly dostat k dokumentaci, VKM nejsou ochotni poskytnout nic. Jako důvod 

Středočeské vodárny uvádí, že dokumetnaci má na starost VKM a VKM zase říká, že budou 

poskytovat součinnost v souladu se smlouvou. Požádali jsme proto ministerstvo zemědělství, 

kam jsou povinni ukládat veškerou dokumentaci. Máme i jiné zájemce, ti také zašlou nabídku.  

Smlouva s VKM je platná do konce března 2017, po tomto datu bychom kanalizační 

infrastrukturu provozovali bez VKM pomocí někoho, kdo na tuto činnost má koncesi.  

 

Aktuálně se jedná o možnosti dotace, byl vyhlášen dotační titul, který nás velmi málo 

omezuje a máme velkou šanci dotaci získat. Jedinou podmínkou je termín odevzdání 

dokumentace k 17.1.2017, na tom se intenzivně pracuje.  

 

Mgr. Kotrba shrnul náklady. Pokud dojde ke vložení ČOV do majetku VKM – investice 12-

26 mil. Kč do rekonstrukce, pokud ke vložení nedojde, náklady budou cca 16 mil. Kč na 

kapacitu 5.500 ekvivaletních obyvatel (počítáme s dotací v této výši). Pokud vložíme ČOV do 

majetku VKM, na provozní náklady nemáme absolutně žádný vliv, pokud nevložíme, 

provozní náklady budou činit cca 6,5 mil. Kč/ročně, tj. vychází cca stejné stočné jako je nyní 

(tj. 39,60 Kč vč. daně). 
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Celá věc s sebou nese riziko, a to že při přípravě dotace pravděpodobně VKM nebude 

spolupracovat, mohou zdržovat apod.  

 

Mgr. Kotrba navrhnul nabídku nepřijmout, infrastrukturu provozovat sami a mít vše pod 

kontrolou.  

 

Mgr. Stanislavová položila upřesňující dotaz ohledně iformace k 16 mil. Kč nákladů – Ing. 

Filinger vysvětlil, že 16 mil. Kč je náš podíl na rekonstrukci po započtení dotace. 

 

P. Šebek se přihlásil o slovo a navrhnul trvat na opravách a do té doby, než budou opravy 

hotovy, na nabídku vůbec nerefklektovat. Bylo mu odpovězeno, že to bohužel nelze 

s ohledem na zmiňovaný termín 17.1.2017. Současně p. Šebek připomněl, že z minulosti 

existuje smlouva, která říká, že se město zavazuje, že kanalizační infrastrukturu vložíme do 

majetku VKM. Starosta odpověděl, že o smlouvě ví, vše bylo s právníky konzultováno a 

žádné sankce nehrozí.  

 

Ing. Bendl konstatoval, že pokud bychom přistoupili na nabídku VKM, bylo by to pro město 

jednodušší. Navrhovaná cesta bude sice pracnější, ale určitě lepší.   

 

Nikdo další se nehlásil o slovo, proto starosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat. 

 

Usnesení:   

ZMě schvaluje nabídku společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., na vklad kanalizační 

infrastruktury, to znamená kanalizačního řadu a čističky odpadních vod v majetku 

města Klecany do majetku této společnosti. 

 

Hlasování: 0 – 13 – 0   neschváleno 

Usnesení:   

ZMě schvaluje záměr odkoupení objektů v rámci klecanské čističky odpadních vod, 

které jsou ve vlastnictví společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. za cenu maximálně 

684.705,- Kč. 

 

Hlasování: 12 – 0 – 1   schváleno (zdržel se: Ing. Bendl) 

Usnesení:   

ZMě schvaluje záměr odkoupení objektů v rámci klecanské čističky odpadních vod, 

které jsou ve vlastnictví společnosti Středočeské vodárny, a.s. za cenu maximálně 

450.000,- Kč. 

 

Hlasování: 12 – 0 – 1   schváleno (zdržel se: Ing. Bendl) 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 11 

Místostarosta konstatoval, že zastupitelé v materiálech obdrželi návrh rozpočtového opatření 

č. 11 s komentářem. V RO ještě došlo k drobné úpravě spočívající v navýšení na příjmové 

straně vázané na rozpočtové určení daní 
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Starosta doplnil, že všichni dostali nejaktuálnější rozpočtové opatření, resp. jeho úpravu 

v příjmové části a přečetl jednotlivé položky, u kterých došlo k navýšení.  

 

Daň z příjmu FO – navýšení o 1.657 tis. Kč dle skutečnosti + předpokládané příjmy do konce 

roku. V položce 11.12 daň z příjmu FO – navýšení o 580 tis. Kč dle skutečnosti + 

předpokládané příjmy do konce roku. Položky 11.13, 11.21 a 12.11 jsou dle skutečnosti. 

Položka 13.51 navýšení o 112 tis. Kč také dle skutečnosti. Správní poplatky – navýšení o 50 

tis. Kč dle předpokládaných příjmů do konce roku. Položka 15.11 - daň z nemovitých věcí už 

je navýšena o 2.071 tis Kč dle skutečnosti a pravděpodobně za poslední měsíc příjdou další 

peníze. Splátka půjčených prostředků od občanských sdružení – navýšení o 100 tis. Kč, tj. 

půjčky Sokolu a Pravému Hradci po 50 tis. Kč. Ostatní příjmové transfery ze státního 

rozpočtu – navýšení o 50.997 Kč dle skutečnosti. Drobné vodní toky – položka 22.33 – 

navýšení o 107.854 Kč dle skutečnosti, protože jsme dostali dle smlouvy účelový dar na 

úhradu studie na revitalizaci potoka pod Černou skálou (od manželů Jechových).  

 

Na položce 81.15 - změna stavu krátkodobých prostředků – jsou nečerpané prostředky ve výši 

cca 9,8 mil. Kč - měla být komunikace před školou, měly být čerpány další dotační tituly, měl 

být vyřešen kruhový objezd, měla být Rychta v delším posunu (zatím jsme u studií), atd. – 

přestředky se tak nečerpaly a budou se čerpat na další projekty v dalším roce. 

 

Pí Brožová se dotázala na navýšení položky komunální služby a územní rozvoj o 2 mil. Kč. – 

příjem za prodej pozemku v Dolních kasárnách. Starosta odpověděl, že se jedná o společnost 

AVAPS, dnes se potvrdilo, že cena, za kterou došlo k prodeji, byla bez DPH, to se vyjasnilo 

s vlastníkem p. Novotným. 

 

P. Šebek se dotázal, zda se v položce na veřejné osvětlení počítá i s lampou v ulici Do 

Čertovky. Starosta odpověděl, že ano, ale situace okolo pozemku p. Harnacha není stále 

dořešena.  

 

Nikdo další neměl dotaz, proto starosta přečetl usnesení a dal o něm hlasovat.  

 

Usnesení:  

ZMě schvaluje RO č. 11 v předloženém znění. 

 

Hlasování: 13 – 0 – 0   schváleno  

 

Pověření rady města k povinným úpravám rozpočtu 

Starosta informoval přítomné, že z důvodu očekávaných příjmů do rozpočtu města, ke kterým 

pravděpodobně dojde v posledních dnech roku, je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nutno ke konci účetního období, tj. ke konci 

kalendářního roku schválit úpravu rozpočtu dle skutečnosti k 31.12.2016. Navrhnul proto, 

stejně jako v loňském roce, pověřit radu města k přijetí rozpočtového opatření - povinné 

úpravy rozpočtu k tomuto datu. Tento krok byl konzultován s orgánem finanční kontroly 

Středočeského kraje a je zcela v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. 

 

Nikdo neměl připomínku ani dotaz, proto starosta přečetl návrh usnesení a dal o něm 

hlasovat.  
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Usnesení: 

ZMě Klecany pověřuje Radu města Klecany provést k 31.12.2016 rozpočtové opatření 

vztahující se k povinné úpravě rozpočtu (na straně příjmové a výdajové) ve vztahu 

k jiným rozpočtům. O tomto rozpočtovém opatření bude Rada města Klecany 

informovat Zastupitelstvo města Klecany na nejbližším zasedání v následujícím roce. 

 

Hlasování: 13 – 0 – 0   schváleno  

 

5. AVAPS s. r. o. – dodatek ke kupní smlouvě  

Místostarosta uvedl, že ZMě Klecany svým usnesením č. 5/2016 ze dne 25.7.2016 schválilo 

prodej pozemku parc. č. 463/84 o výměře 1.328 m
2
 za cenu 1.750,- Kč/m

2
, tj. celkem 

2.324.000,- Kč. Pozemek je určen k výstavbě, podle daňových zákonů je třeba při tomto 

převodu majetku odvést DPH. Je nutné dodatkem ke smlouvě blíže specifikovat prodejní cenu 

jako cenu bez DPH 21%. Vyměřenou daň z přidané hodnoty si AVAPS jako plátce DPH 

odečte. V tomto znění byl vyhotoven dodatek č. 1, který místostarosta přečetl.  

Nikdo neměl dotaz, proto místostarosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.  

 

Usnesení:  

ZMě schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě o prodeji pozemku parc. č. 463/84 

uzavřené dne 1. 11. 2016 mezi městem Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany a spol. 

AVAPS s. r. o., se sídlem U Obalovny 488, 250 67 Klecany, IČ: 25650939. 

 

Hlasování: 13 – 0 – 0   schváleno  

Starosta doplnil, že dohoda se spol. WOODCOTE, že opustí přístřešek, byla splněna. Nyní se 

rozjíždí přeložení napojení kanalizace, nová stavba bude napojena do ulice U Obalovny, 

zároveň všichni, co jsou napojeni na páteřní kanalizaci, budou přeloženi.  

 

 

6. Smlouva o zřízení práva stavby  

Starosta informoval, že dědicové majetku po pí Kášové, tj. pí Michalová, pí Moravcová a Dr. 

Káš souhlasí s uzavřením smlouvy o právu stavby ve prospěch města Klecany na pozemku 

parc. č. 194, který je v jejich vlastnictví. Jedná se o pozemek přilehlý k ulici Čsl. armády, kde 

byl již v minulosti vybudován chodník. 

 

Starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku. Nikdo se nepřihlásil, proto přečetl 

návrh usnesení a dal o něm hlasovat.  

 

Usnesení:  

ZMě schvaluje uzavření smlouvy o právu stavby na pozemku č. parc. 194, k.ú. Klecany. 

 

Hlasování:  13 – 0 – 0 schváleno 

 

 

7. Záměr založení městské policie  

Místostarosta konstatoval, že se v poslední době množí problémy s dodržováním veřejného 

pořádku – řidiči ignorují dopravní značení, někteří občané nechávají odstavené vraky aut 
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v ulicích, nechávají volně pobíhat psy, čas od času se objeví skupinky mládeže obtěžující 

svým chováním okolí apod. Dochází k vandalismu, byl poškozený městský mobiliář, byly 

vyvráceny značky, poničená veřejná zeleň, zničené lampy veřejného osvětlení, útok vandalů 

v areálu školy. 

Povinnost podílet se na veřejném pořádku je dán zákonem o obcích. Obec má k zajištění 

veřejného pořádku tyto možnosti – zřízení obecní policie podle §35 zákona o obcích nebo  

uzavření veřejnoprávní smlouvy o činnosti obecní policie s obcí, kde je zřízena nebo může být 

podán požadavek starosty o spolupráci s policií ČR nebo může být uzavřena koordinační 

dohoda nebo může veřejný pořádek zajišťovat jiným způsobem (vlastním zaměstnancem, 

určeným zastupitelem, bezpečenostní agenturou apod).  

Poslední variantu místostarosta nedoporučil s ohledem na nedostatečné pravomoci. 

Koordinační dohoda nebo požadavek o spolupráci s policií ČR neřeší běžné problémy města, 

neboť policie ČR primárně řeší trestné činy. V našich podmínkách zbývají dva způsoby – 

veřejnoprávní smlouva s jinou obcí nebo zřízení vlastní městské policie. Od roku 2008 máme 

smlouvu s obcí Zdiby za symbolickou fixní částku 100 Kč měsíčně a dále byla účtována 

hodinová sazba za činnost strážníků na území města Klecany dle skutečných nákladů. Od 

poloviny roku 2011 proběhla změna a město Klecany začalo hradit paušální částku ve výši 

40.000,- Kč měsíčně. Obecní policie Zdiby vykonává hlídkovou činnost, většinou 

prostřednictvím automobilové nebo motocyklové hlídky. Dále jedná na základě oznámení a 

žádostí občanů nebo vedení města, jedná na podnět policie ČR a asistuje při kulturních akcích 

apod. Náklady na jednoho strážníka jsou průměrně 700 tis. Kč/ročně.  

Místostarosta shrnul, že za této situace rada města svým usnesením č. 39 ze dne 21.11.2016 

doporučuje zastupitelům zřízení vlastní městské policie. Samozřejmě zřízení s sebou nese 

možná úskalí, zejména co se týče personálního zajištění, ale skutečný zájem o práci strážníka 

bychom zjistili teprve tehdy, až bychom vypsali výběrové řízení.  

Mgr. Kotrba podpořil návrh s tím, že spolupráce s obcí Zdiby se nezlepšila a proto vyjde 

nastejno, zda máme platit obci Zdiby nebo zda si máme městskou policii provozovat sami a 

také připomněl, že bylo zřízení městské policie v předvolebním programu.   

Ing. Filinger konstatoval, že by také bylo vhodné doplnit i kamerový systém (například do 

blízkosti školy apod.). Místostarosta namítnul, že nakládat se záznamy z kamerového systému 

nemůže každý – obecní policie ano, město samo ne.  

 

Mgr. Václavíková se dotázala, zda bude k dispozici tolik strážníků, aby byla pokryta 

nepřetržitá služba a pokud ne, tak navrhla zvážit hlídání pořádku prostřednictvím agentury.  

 

Pí Tomášová navrhla variantu vlastní služebny, ve které by sloužili strážnici ze Zdib. Na to 

místostarosta namítnul, že pokud budeme chtít strážníky ze Zdib, musíme je i zaplatit.  

 

Pí Brožová se přihlásila o slovo a konstatovala, že vyšel podrobný strategický plán města, kde 

je i položka policie a navrhla počkat, jak se vyjádří občané. Dále se dotázala, jaká je možnost 

vymáhání udělených pokut. Mgr. Kotrba odpověděl, že samozřejmě městská policie nástroje 

k vymáhání má. Žádná bezpečnostní agentura nebude mít takové pravomoci. 

 

P. Šebek vznesl dotaz na přítomného p. Wachtla – jaká šance je sehnat strážníka do Zdib a 

jaká šance to bude případně do Klecan a jaký je rozpočet policie ve Zdibech, jaké jsou 

náklady obce. P. Wachtl na úvod doplnil místostarostu a přidal informace z posledních dní – 

vloupání do rodinného domu a dále 19 odcizených vozidel nalezených v kasárnách. Rozpočet 
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obecní policie Zdiby ve variantě 3 strážníci do terénu a 1 vedoucí je 2,8 mil. Kč/ročně, nyní 

Zdiby masivně investují do bezpečnosti, tj. 1,6 mil. Kč do digitálního kamerového systému 

(12 kamer, z toho polovina přibližovacích, polovina pevných), dále byl pořízen speciální 

systém na čtení SPZ. Skutečně je to tak, že město nemůže sledovat kamerové záznamy, město 

kamerový systém zaplatí a obecní policie jej provozuje. Ve Zdibech bude dohledové centrum 

na kamerový systém, na toto centrum bude možné napojit i okolní obce, o toto projevila 

zájem starostka z Husince (mají ve strategickém plánu pro rok 2018). 

P. Wachtl konstatoval, že v ČR chybí cca 600 strážníků, Praha vypsala náborový příspěvek a 

jiné výhody a příspěvky, čemuž nelze konkurovat. Nástupní plat strážníka v Praze je 28-30 

tis. Kč brutto, strážník ve Zdibech má po 10 letech plat 31 tis. Kč brutto.  

Místostarosta se zeptal, zda-li dohled nad kamerovým systémem může vykonávat držitel 

průkazu ZTP, p. Wachtl odpověděl, že ano.  

 

Starosta konstatoval, že nyní jde pouze o schválení záměru, je to nutné pro další postup.  

 

Ing. Bendl uvedl, že existuje cca 6 tis. obcí, z toho 358 má obecní policii, 500 obcí má 

ošetřeno smluvně. Většina obcí v podobné velikosti, jako jsou Klecany, obecní policii nemá. 

Ing. Bendl sdělil, že není proti návrhu, pokud bude šance někoho sehnat. 

Mgr. Kotrba konstatoval, že obce velikosti Klecan naopak velmi pravděpodobně obecní 

policii provozují.  

 

Ing. Filinger uvedl, že Zdiby mají, resp. budou mít přístup do kamerového systému Husince a 

dotázal se, zda by nestálo za zvážení řešit situaci podobně i v Klecanech, než bude případně 

zřízena policie. Místostarosta upřesnil, že Zdiby a Husinec mají uzavřenou veřejnoprávní 

smlouvu. P. Wachtl závěrem uvedl, že o umístění kamer v některých obcích rozhoduje policie 

ČR, ve Zdibech navrhoval p. Wachtl a schvaloval starosta.  

 

Nikdo další neměl dotaz, proto starosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.  

 

Usnesení: 

ZMě schvaluje záměr zřízení městské policie. Ukládá místostarostovi připravit obecně 

závaznou vyhlášku ke zřízení městské policie a další podklady pro zastupitele. 

 

Hlasování: 9 – 0 – 4  schváleno   

(zdrželi se: Mgr. Stanislavová, Mgr. Václavíková, pí Brožová a 

p. Šebek) 

 

P. Filinger navrhnul hlasovat o kamerách.   

 

ZMě ukládá místostarostovi prověřit možnosti pořízení městského kamerového systému.  

 

Hlasování:  12 – 0 – 1  schváleno (zdržela se: pí Brožová) 

 

 

8. Rozpočet města na rok 2017  

Starosta konstatoval, že zastupitelé v materiálech obdrželi návrh rozpočtu na rok 2017. Návrh 

rozpočtu projednal finanční výbor na svém jednání dne 7.11.2016. Návrh rozpočtu byl 

zveřejněn na úřední desce městského úřadu dne 15.11.2016. 

 

Starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných dotaz, připomínku nebo chce něco doplnit.  
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O slovo se přihlásil p. Šebek a navrhnul navýšit částku na obecní policii s ohledem na 

schválený záměr zřízení městské policie v Klecanech. Toto starosta nedoporučil, protože 

nejsou zatím známy detaily. 

 

Pí Tomášová se dotázala na spolky, proč je uváděn Pravý Hradec společně s Humbukem, 

když se předkládá rozdělená žádost zvlášť na sport, zvlášť na sociální činnost atd. Pí 

Tomášová uvedla jako příklad Pravý Hradec + Humbuk 340 tis. Kč, což je méně, než pí 

Tomášová žádala a současně rozesílala zdůvodnění zastupitelům a nikdo nereagoval. Starosta 

odpověděl, že ke konkrétnímu rozdělení prostředků dojde v roce 2017 na jednání 

zastupitelstva tak, jak je obvyklé. Pí Tomášová uvedla, že existují požadavky nebo potřeby 

občanů na nejrůznější akce, kdyby proto měla více prostředků, mohly by být tyto potřeby 

naplněny. Dále se pí Tomášová dotázala, jakým způsobem se budou prostředky dělit, zda lze 

prostředky rozdělovat do kapitol. Ing. Filinger upřesnil, že se bude navrhovat částka pro 

spolky jako jeden celek (se zdůvodněním), město by se potom do této částky mělo vejít, resp. 

finanční výbor vydá doporučení zastupitelům a zastupitelé poté rozhodnou.  

 

Ing. Bendl uvedl, že možná získáme pozemky ve sportovním areálu a proto navrhnul 

přesunout část prostředků určených na vybudování sportoviště do položky na vyřešení situace 

okolo čističky - konkrétně 2,5 mil. Kč z kapitoly 3412, §6121 do kapitoly 2321, §6121. 

Starosta souhlasil a doplnil, že se musíme srovnat s církví a s Kášovými.  

 

Nikdo další se nehlásil o slovo, proto starosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat. 

ZMě schvaluje navržený vyrovnaný rozpočet města Klecany v paragrafovém členění na 

rok 2017 ve výši 67.612.955,- Kč s úpravou, který je přílohou tohoto usnesení. 

 

Hlasování:  13 – 0 – 0 schváleno 

 

 

9. Informace 

Místostarosta informoval k dřívějšímu požadavku Ing. Bendla na zabezpečení křižovatky u 

hřbitova, že byly dodány reflexní prvky na zábradlí, je plán na revitalizaci průhonu, využití 

zeleně a parkové úpravy.  

 

Dále při jednání o škole byl požadavek rodičů a občanů na zřízení přechodu v ulici Do 

Klecánek a průchodu na náměstí. Přechod musí vždy spojovat chodníky. Starosta doplnil, že 

lokalita průhonu má v komisi životního prostředí návrh, prochází se kolem trafostanice. 

Komise připomínkovala, tato část úpravy by stačila, plocha by měla zůstat tak, jak je.  

 

Dále se připravuje výzva občanům ohledně možnosti likvidace vody na vlastních pozemcích.  

 

Starosta dále informoval, že proběhla kontrola komunikací – Pionýrská/1. máje, Na Hradišti, 

U Háje a Příčná – dojde k vyrovnání, obrusu asfaltu, vzniknou parkovací stání – obyvatelé 

v těchto lokalitách budou vyzváni, aby se vyjádřili.  

 

Starosta závěrem doplnil předešlou informaci p. Wachtla, že došlo k zásahu policie v areálu 

kasáren, kde docházelo k rozmontování kradených aut.  
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10. Diskuse 

O slovo se přihlásila pí Brožová a navrhla udělat výzvu prostřednictvím městského rozhlasu, 

aby občané vyplnili dotazník. Starosta odpověděl, že budou využity všechny dostupné 

prostředky. U volebních uren si dotazníky vzaly 4/5 obyvatel. Pí Tomášová namítla, že byla 

jen dvě odběrní místa. 

 

P. Šebek vznesl námět k diskuzi ohledně možností senior taxi, zejména co se týče spoluúčasti 

seniora. Vznikla diskuze a po mnoha argumentech vzešel závěr, že je třeba skutečně udělat 

rešerši, jaký je o tuto službu vůbec zájem, náklady apod. potom se dá rozhodnout. Pí 

Tomášová připomněla, že proto navrhovala agenturu Agora, která by toto zajistila.  

 

 

11. Schválení přehledu přijatých usnesení  

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

zasedání ZMě. Usnesení za návrhovou komisi přečetl Ing. Filinger. 

 

Starosta 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: 13 – 0 – 0  schváleno 

                                                      

 

12. Závěr 

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

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

vánoční svátky, popřál starosta všem přítomným jejich hezké prožití a poděkoval za 

spolupráci v uplynulém roce. 

Zasedání ukončeno ve 21:00. 

 

Ověřovatelé: 

 

 ……………………………… ………………………………….. 

 Dušan Šebek Mgr. Alena Václavíková 

 

 

 

 

 ……………………………… ………………………………….. 

 Bc. Daniel Dvořák Ivo Kurhajec 

 místostarosta starosta 

 

 


