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Zápis č. 2/2017 ze zasedání zastupitelstva města Klecany,  

které se konalo dne 9. března 2017 v zasedací místnosti MěÚ Klecany 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18:15 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 28.2.2017, 

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 ve lhůtě 7 dnů dne 21.2.2017. 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. Omluvila se pouze Ing. Holubová.    

V zasedací místnosti bylo přítomno 11 občanů. 

 

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:  

Ing. Filinger, Ing. Bendl, p. Hora 

Hlasování: 12 – 0 – 0   schváleno 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu zvolení dvou ověřovatelů zápisu: 

Mgr. Stanislavová, Mgr. Václavíková 

Hlasování: 12 – 0 – 0   schváleno 

 

Starosta navrhnul změnu v programu, a to v pořadí bodů oproti původní pozvánce – OZV o 

zřízení městské policie navrhnul zařadit před RO č. 1 – přijetí/nepřijetí vyhlášky o zřízení MP 

ovlivní skladbu rozpočtového opatření. 

 

V 18:20 se dostavil p. Šebek. 

 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva města  
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. Dotace spolkům  

4. Prezentace – anketa k aktualizaci strategického plánu  

5. ČOV a kanalizace – aktualizovaná nabídka VKM a.s.  

6. OZV o zřízení Městské policie Klecany 

7. Inventarizace majetku města 

8. Pozemky – koupě, bezúplatné přijetí 

9. Rozpočtové opatření č. 1 

10. Informace 

11. Diskuze 

12. Schválení přehledu přijatých usnesení 



Město Klecany 

 2 

13. Závěr       

 

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

programu nebo návrhy na jeho změnu. Nikdo se nepřihlásil, proto dal starosta o navrhovaném 

programu hlasovat.   

Hlasování: 13 – 0 – 0   schváleno          

 

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. 

      

Starosta dal hlasovat o průběhu diskuze ke každému bodu zvlášť. 

Hlasování: 13 – 0 – 0   schváleno 

 

 

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. Bradka s dotazem na stokovou síť na Boleslavce, která je zčásti 

provozována a nemá technickou dokumentaci. Kdysi se již doptával a bylo mu ze strany ZMě 

odpovězeno, že je síť zkolaudována, ale p. Bradka zatím nic nevypátral. Po právní stránce toto 

není v pořádku, p. Bradka se proto dotázal, zda došlo k nějaké změně. Starosta odpověděl, že 

k žádné změně pravděpodobně nedošlo, veškeré sítě byly řádně zkolaudovány v termínu, správce 

majetku Ing. Rathouzský zajistí odpověď p. Bradkovi. Odpověď bude zveřejněna v rámci zápisu 

z jednání ZMě.  

 

 

3. Dotace spolkům 

Místostarosta informoval, že městu byly doručeny žádosti o příspěvek na činnost spolků ve výši 

1.228.000,- Kč (v oproti loňskému roku je to o 35.000,- Kč méně). Žádosti byly projednány 

finančním výborem na jednání dne 27.2.2017. Zápis z jednání FV obdrželi zastupitelé ve svých 

materiálech.  

Před samotným hlasováním o výši jednotlivých příspěvků oznámili následující zastupitelé střet 

zájmů, neboť jsou ve vedení zmiňovaných spolků: 

pí Tomášová, Mgr. Václavíková a Mgr. Stanislavová – Pravý Hradec z.s. 

p. Dvořák – TJ Sokol Klecany 

 

 

TJ Sokol Klecany  

Požadovaný příspěvek 430.000,- Kč/návrh finančního výboru částku rozdělit na 330 000,- Kč + 

100 000,- Kč v případě setrvání týmu v krajských soutěžích.  

 

O slovo se přihlásil Mgr. Kotrba s dotazem k dokladovému vyúčtování, kdy není zřejmé, co se 

vlastně kontroluje. Všechny spolky mají vícezdrojové financování, proto je kontrola jednotlivých 

účtenek nesmyslná. Pokud chce zastupitelstvo něco kontrolovat, tak je třeba předložit ke kontrole 

celé účetnictví. Ing. Filinger uvedl, že např. u TJ Sokol Klecany a Pravého Hradce, kde jsou 

dotace nejvyšší, se kontrolovaly položky, které jsou neměnné (nájem prostor, energie, náklady na 

trenéry/rozhodčí apod.). Kontroluje se účelové vynaložení prostředků.  

 

Pí Tomášová připomenula, že již několikrát na zasedání ZMě žádala o jednotnou žádost a 

vyúčtování.  
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O slovo se přihlásila pí Horová a uvedla, že TJ Sokol Klecany vede podvojné účetnictví a dotace 

od města je účtována na střediscích. Jakákoliv duplicita výdajů je tedy nemyslitelná. Stejnou 

připomínku měla i Mgr. Václavíková. 

 

Starosta uvedl, že účtárna postupuje v souladu se zákonem č. 250, kontrola z Krajského úřadu, 

která byla zaměřená na dotace spolkům, neshledala žádné pochybení. Starosta doporučil FV ve 

spolupráci se spolky a účtárnou nastavit nová pravidla. 

 

Nikdo nevznesl protinávrh, proto starosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.  

 

Usnesení 

ZMě schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Klecany ve výši 330 000,- Kč + 100 000,- Kč 

v případě setrvání týmů v krajských soutěžích, a podpis veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí veřejné finanční podpory. 

Hlasování: 13 – 0 – 0   schváleno 

 

Pravý Hradec z.s.  

Pravý Hradec z.s. podal celkem sedm žádostí o dotaci v souhrnné výši 435 000,- Kč. Bylo 

rozhodnuto, že jednotlivé žádosti budou projednány a odhlasovány zvlášť.   

Ing. Filinger za FV zkonstatoval, že některé položky jsou jasně dané (nájem, energie apod.), ale u 

některých si FV vyžádá doplňující informace, kam prostředky jdou. Například bylo dohodnuto, že 

peníze z dotací nepůjdou na odměny lektorům – v případě Pravého Hradce jde velká část 

prostředků právě na odměny lektorům. Pí Tomášová se dotázala, co z činností Pravého Hradce jde 

poskytovat zdarma. Ing. Filinger odpověděl, že přeci účastníci platí poplatky – z toho by měli být 

placeni lektoři, město by mělo přispívat na energie a prostory. Současně Ing. Filinger podpořil 

myšlenku možného financování kroužků pro děti ze sociálně slabých rodin.  

 

1. žádost – provoz (energie, nájmy) 

Požadovaný příspěvek 120 000,- Kč/doporučení FV- 120 000,- Kč.  

Hlasování: 13 – 0 – 0   schváleno 

 

2. žádost – podpora rodin s dětmi v Klecanech – činnost klubu Klíček 

Požadovaný příspěvek 90 000,- Kč/bez konkrétního doporučení FV 

Hlasování: 12 – 0 – 1   schváleno  

    (zdržela se: pí Brožová) 

 

3. žádost – Lakomé Barky, Klenota  

Požadovaný příspěvek 20 000,- Kč/ bez konkrétního doporučení FV. 

Hlasování: 12 – 1 – 0   schváleno  

    (proti: Ing. Filinger) 

 

4. žádost – nepravidelné akce pro veřejnost  

Požadovaný příspěvek 25 000,- Kč/FV příspěvek nedoporučuje. 

Hlasování: 7 – 5 – 1  neschváleno  

(proti: Mgr. Kotrba, pí Brožová, Ing. Filinger,  

Ing. Bendl, p. Hora, zdržel se: p. Medek) 

 

5. žádost – aktivizační program pro seniory  

Požadovaný příspěvek 30 000,- Kč/FV doporučil čerpat přes sociální komisi 

Hlasování: 11 – 1 – 2   schváleno 

    (proti: Ing. Filinger, zdrželi se: Ing. Bendl, pí Brožová) 
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6. žádost – otevřený klub pro děti a mládež  

Požadovaný příspěvek 100 000,- Kč/FV příspěvek nedoporučuje.  

Pí Tomášová upřesnila, že v rozpočtu je počítáno 30 000,- na odměnu lektorům a 70 000,- Kč na 

workshopy pro děti, jak se zachovat při šikaně a násilí. Pí Tomášová posílala pozvánky a videa 

zastupitelům, aby měli představu, až se bude dotace schvalovat. Ing. Filinger za FV uvedl, že FV 

příspěvek nedoporučil, tyto aktivity by měla dělat škola. Pí Tomášová odpověděla, že to nelze, 

protože semináře probíhají o víkendech.  

O slovo se přihlásila pí Pacovská a dotázala se, jakým způsobem je organizován otevřený klub a 

jak je obsazený – v kasárnách se byla podívat několikrát a nikdy nikoho nezastihla, pouze hloučky 

mládeže, které kouřily. 

Starosta doplnil, že se na workshopy byl podívat a doporučil je postavit mimo příspěvky spolkům 

(financovat lze například z prostředků na potírání kriminality apod.). 

Ing. Bendl uvedl, že požadovaných 100 000,- Kč je například v porovnání s Klíčkem hodně 

vysokých. 

Hlasování: 3 – 6 – 4   neschváleno  

(proti: Ing. Bendl, p. Hora, Ing. Filinger, pí Brožová, 

Mgr. Kotrba, Bc. Dvořák, zdrželi se: Mgr. Šoltysová, p. Medek, p. 

Kurhajec, p. Šebek) 

 

Bylo dohodnuto, že žádosti na tyto workshopy budou individuálně posuzovány Radou města.  

 

7. žádost – podpora sportu dětí a mládeže (atletika, šachy) 

Požadovaný příspěvek 50 000,- Kč/bez konkrétního doporučení FV. 

Ing. Filinger za FV uvedl, že částka je hodně vysoká, když se vezme v úvahu, že Pravý Hradec 

nemůže organizovat soutěže, protože není k tomu registrován. Pí Tomášová uvedla, že se děti 

soutěží zúčastňují a snaží se o to, aby děti co nejvíce sportovaly.  

Místostarosta se dotázal na položku atletická přípravka – sada (10-11 let) za 25 000,- Kč, pí 

Tomášová odpověděla, že se jedná o speciální pomůcky na atletiku, ale konkrétně si nevzpomíná, 

informaci dodá. Dále pí Tomášová uvedla, že v atletice je 65 dětí, cvičení pro děti navštěvuje 23 

dětí, gymnastiku 26 dětí, skateboard 13 dětí a šachy 33 dětí. 

P. Hora se zeptal na položku cestovného. Pí Tomášová vysvětlila, že do cestovného se počítají 

náklady na cestu na turnaje, kam jsou děti zvány. Starosta doplnil, že hovořil s p. Valterou a ten 

potvrdil, že soutěží v sezoně je poměrně dost a rodiče se často nezapojují, nepomáhají. 

Místostarosta uvedl, že osobně podpoří požadavek v navrhované výši, protože je třeba vést děti ke 

sportu.  

P. Šebek konstatoval, že je tristní, že se v 60 milionovém rozpočtu města nenajdou prostředky pro 

děti.  Upozornil na to, že jsme  nedávno řešili stavební úpravy školky, kdy město muselo zaplatit o 

milion korun více na základě informací právníků města. Že se obratem schvalují studie za sta 

tisíce korun a při úvahách o dotaci pro Pravý Hradec  přepočítáváme nesouměřitelné sumy a 

přitom tyto částky, v hodnotě tisíců, jsou určeny pro děti, kterých chodí 100 jen na atletiku 

Pravého Hradce. Že se stále útočí proti Pravému Hradci, ale pokud ten dokáže přidělenou částku 

vyúčtovat a předložit její využití, není proč jim peníze neposkytnout. Kolik stojí město 

jednorázové akce (Slavnosti) proti tomu, kolik přidávají spolkům, které se o děti starají celý rok. 

Proto navrhl schválit požadovanou dotaci v navrhované výši. 

Pí Nováková se dotázala, kolik prostředků zbyde na kulturní komisi. Starosta odpověděl, že to 

není nyní předmětem jednání.  

Ing. Bendl uvedl, že se mu požadavek zdá přehnaný a osobně je pro podporu sportu v částce 10 – 

15 000,- Kč. Vznesl proto protinávrh, a to ponížit požadovanou částku na 15 000,- Kč. Starosta 

dal o protinávrhu hlasovat.  

Hlasování: 2 – 9 – 2  neschváleno  

(proti: p. Šebek, p. Medek, Bc. Dvořák, p. Kurhajec,  

Mgr. Václavíková, Mgr. Kotrba, Mgr. Stanislavová,  
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pí Tomášová, Mgr. Šoltysová, zdrželi se: p. Hora, pí Brožová)  

 

Starosta dal hlasovat o návrhu ponechat příspěvek v původní výši 50 000,- Kč.  

Hlasování: 9 – 3 – 1   schváleno 

    (proti: Ing. Filinger, Ing. Bendl, pí Brožová, zdržel se: p. Hora)  

 

Usnesení 

ZMě schvaluje poskytnutí dotace spolku Pravý Hradec ve výši 310 000,- Kč a podpis 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory. 

Hlasování: 11 – 0 – 2   schváleno  

   (zdrželi se: Ing. Filinger, pí Brožová) 

TJ Sokol Veltěž  

Požadovaný příspěvek 60 000,- Kč/doporučení FV 24 000,- Kč. 

Mgr. Václavíková konstatovala, že TJ Sokol Veltěž navštěvuje 12 klecanských dětí, tj. příspěvek 

5 000,-/dítě, což není moc. Ing. Filinger zopakoval, že FV navrhoval celkový příspěvek 24 000,- 

Kč. Nikdo nevznesl protinávrh, proto dal starosta hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Usnesení 

ZMě schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Veltěž ve výši 24 000,- Kč a podpis veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory. 

Hlasování: 13 – 0 – 0   schváleno 

 

Skautské středisko Klecany - Junák 

Požadovaný příspěvek 67 000,- Kč/doporučení FV 50 000,- Kč. 

Pí Brožová se dotázala, zda existuje vyúčtování plesu (ve výši 35 000,-). Starosta odpověděl, že 

skauti vyúčtování určitě mají.  

 

Mgr. Kotrba vznesl protinávrh – příspěvek ve výši 55 000,- Kč. Starosta dal o protinávrhu 

hlasovat.  

 

Usnesení 

ZMě schvaluje poskytnutí dotace skautskému středisku Klecany ve výši 55 000,- Kč a 

podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory. 

Hlasování: 13 – 0 – 0  schváleno  

 

Judo Bivoj 

Požadovaný příspěvek 26 000,- Kč. Jedná se o náklady na tělocvičnu na celý rok. Nikdo nevznesl 

protinávrh, proto dal starosta hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Usnesení 

ZMě schvaluje poskytnutí dotace oddílu Judo Bivoj ve výši 26 000,- Kč a podpis 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory. 

Hlasování: 12 – 0 – 1  schváleno  

   (zdržela se: pí Brožová) 

Bike service Klecany  

Požadovaný příspěvek 35 000,- Kč/doporučení FV 30 000,- Kč. Nikdo nevznesl protinávrh, proto 

dal starosta hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Usnesení 

ZMě schvaluje poskytnutí dotace oddílu Bike service Klecany ve výši 30 000,- Kč a podpis 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory. 

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

 

Základní kynologická organizace Klecany  

Požadovaný příspěvek 20 000,- Kč/doporučení FV 15 000,- Kč. Nikdo nevznesl protinávrh, proto 

dal starosta hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Usnesení 

ZMě schvaluje poskytnutí dotace ZKO Klecany ve výši 15 000,-  Kč a podpis veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory. 

Hlasování: 12 – 0 – 1  schváleno  

   (zdržel se: Mgr. Kotrba) 

 

Humbuk 

Požadovaný příspěvek 15 000,- Kč. Nikdo nevznesl protinávrh, proto dal starosta hlasovat o 

návrhu usnesení.  

 

Usnesení 

ZMě schvaluje poskytnutí dotace spolku Humbuk ve výši 15 000,- Kč a podpis 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory. 

Hlasování: 9 – 0 – 4   schváleno  

   (zdrželi se: p. Šebek, Ing. Filinger, p. Hora, Mgr. Kotrba)  

 

Myslivecké sdružení 

Požadovaný příspěvek 20 000,- Kč. 

 

Usnesení 

ZMě schvaluje poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení Zdiby-Klecany ve výši 20 000,- Kč 

a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory. 

Hlasovat: 13 – 0 – 0   schváleno    

 

Starosta informoval ohledně bachyně na Vinici, která se selaty usadila na soukromém pozemku. 

Byla snaha ji nestřelit v době březosti, ale zahnat s tím, že se vrátí pro mladé, což se nestalo a 

selata skončila v útulku v Pátku u Poděbrad. Do budoucna by měl podobným situacím předcházet 

pachový ohradník. 

 

Psí domov Řepnice  

Požadovaný příspěvek 10 000,- Kč. 

 

Usnesení 

ZMě schvaluje poskytnutí dotace organizaci Psí domov Řepnice ve výši 10 000,- Kč a podpis 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory. 

Hlasovat: 13 – 0 – 0   schváleno 

 

Klub biatlonu  

Požadovaný příspěvek 100 000,- Kč/doporučení FV 25 000,- Kč. Nikdo nevznesl protinávrh, 

proto dal starosta hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Usnesení 

ZMě schvaluje poskytnutí dotace klubu biatlonu Klecany ve výši 25 000,- Kč a podpis 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory. 

Hlasovat: 13 – 0 – 0   schváleno  
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Český svaz včelařů  

Požadovaný příspěvek 10 000,- Kč/doporučení FV 5 000,- Kč. 

Mgr. Václavíková uvedla, že jsou to lidé, kteří si prodejem medu vydělávají, proto by nepřispívala 

na vyšetření včel, ale naopak by podpořila jejich časopis.  

 

 

Usnesení 

ZMě schvaluje poskytnutí dotace Českému svazu včelařů, ZO Klecany, ve výši 5 000,- Kč a 

podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory. 

Hlasovat:   13 – 0 – 0   schváleno 

 

Farní charita Neratovice 

Starosta uvedl, že Farní charita Neratovice poskytuje na území města Klecany sociální služby. 

V rozpočtu na rok 2017 ZMě schválilo na tuto činnost 500 000,-. 

 

Usnesení 

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2017 ZMě schvaluje poskytnutí dotace Farní 

charitě Neratovice ve výši 500 000,- Kč za účelem podpory sociálních služeb klientů v 

Klecanech a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory uzavřené 

mezi poskytovatelem městem Klecany a příjemcem Farní charitou Neratovice, U Závor 

1458, 277 11 Neratovice. 

Hlasování: 12 – 0 – 1   schváleno (zdržel se: p. Šebek) 

 

V 19:50 zasedání opustila Mgr. Šoltysová.  

 

4. Prezentace – anketa k aktualizaci strategického plánu 

Slovo dostal p. Ježek a přítomným odprezentoval výsledky ankety k aktualizaci strategického 

plánu.  

 
Starosta závěrem poděkoval p. Ježkovi za přípravu. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.  

 

5. ČOV a kanalizace – aktualizovaná nabídka VKM a. s. 

Starosta předal slovo Mgr. Kotrbovi. Mgr. Kotrba informoval přítomné o aktuálním stavu ohledně 

ČOV a kanalizace. VKM zaslali vylepšenou nabídku na převzetí ČOV a kanalizace do jejich 

majetku – původní nabídka byla 60% VKM a 40% město Klecany, zjednodušeně řečeno, nyní 

nabízí, že město dostane akcie a ostatní náklady bude financovat VKM. Tzn. město Klecany 

nedostane žádné peníze za převod, pouze akcie, ale VKM zafinancuje rekonstrukci a rozšíření 

ČOV. Město by na druhou stranu ztratilo kontrolu nad stočným.  

Starosta uvedl, že smlouva je již ve výpovědi, končí k 31.3.2017.  

P. Šebek se znovu dotázal na již dříve podepsanou smlouvu, kde bylo uvedeno, že v budoucnu 

bude ČOV a kanalizace vložena do majetku VKM a zda z této skutečnosti městu nehrozí právní 

spor. Zda je s právníky  konzultováno. Ing. Rathouzský odpověděl, že to je v pořádku, protože 

VKM již podepsali dodatek, ve kterém je stanoveno, že tato smlouva končí.  Pan Šebek vyjádřil 

názor, že by se o smlouvě nemělo diskutovat, pokud VKM neopraví stávající závady v ulici . 

 

 

Ing. Filinger konstatoval, že Mgr. Kotrba se této problematice věnoval ve svém soukromém čase, 

a tudíž by se měla zvážit odměna.  
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Ing. Bendl uvedl, že VKM ztrácí své objekty, proto zřejmě zaslali upravenou nabídku. Mgr. 

Václavíková zkonstatovala, že žádný řádný hospodář nevkládá majetek do nejasných projektů za 

nejasných podmínek, a proto by doporučila nabídku neschválit.  

 

Usnesení 

ZMě schvaluje záměr vkladu kanalizační infrastruktury, to znamená kanalizačního řadu a 

čističky odpadních vod v majetku města Klecany do majetku společnosti Vodárny Kladno-

Mělník, a. s. v souladu se závěry společných jednání ze dne 17. 2. 2017. 

Hlasování: 0 – 11 – 1   neschváleno  

(zdržel se: Mgr. Kotrba)   

 

Starosta poděkoval Mgr. Kotrbovi za odvedenou práci a k navrhované odměně pro Mgr. Kotrbu 

sdělil, že se touto záležitostí bude zabývat Rada města.  

 

 

6. OZV o zřízení Městské policie Klecany 

Místostarosta konstatoval, že usnesením 8/2016 dostal uloženo připravit OZV o zřízení Městské 

policie Klecany. Vyhláška je konzultována a odsouhlasena JUDr. Duchoněm z odboru dozoru 

MV. Po novele zákona o obecní policii (1. 1. 2009) již není povinnost specifikovat vyhláškou 

úbor a znaky strážníků, vše ostatní (oprávnění a pravomoc strážníka, účel zřízení MP) je popsáno 

v zákoně o č. 553/1991 Sb., o obecní policii a ve vyhlášce je tedy nadbytečné. Cokoli bude ve 

vyhlášce navíc a v tomto bodě dojde ke změně, vyhláška bude v kolizi se zákonem, což je 

nepřípustné a ZMě bude nuceno provádět změny vyhlášky. Specifikace úboru strážníka a 

organizační řád MP bude řešen vnitřním předpisem. 

 

Místostarosta informoval, že na pozici velitele MP Klecany se přihlásili tři uchazeči, všichni s VŠ 

vzděláním a praxí u obecních policií a bezpečnostních složek. Osobní pohovory již byly 

provedeny. Dva z nich při pohovoru nevyloučili i zájem o práci strážníka, pokud by nebyli 

vybráni do funkce velitele. S výběrem nejvhodnějšího kandidáta čekáme na rozhodnutí 

zastupitelstva o přijetí vyhlášky o zřízení MP. 

Na pozici strážníka MP Klecany se přihlásilo osm uchazečů (z toho dvě ženy, u jedné z nich ještě 

čekáme na doplnění údajů v životopisu). Z osmi uchazečů jsou čtyři držiteli oprávnění k výkonu 

strážníka (mohou tedy tuto funkci ihned vykonávat), čtyři nejsou držiteli oprávnění k výkonu 

strážníka (dva jsou bývalí strážníci a mají oprávnění propadlé, dva úplní nováčci). U těchto 

uchazečů je nutnost získání oprávnění – úspěšné absolvování psychotestů, fyzických testů, 

odborné přípravy a zkoušek. 

 

Jako další postup místostarosta navrhnul co nejdříve po schválení OZV o zřízení městské policie 

vybrat velitele, se kterým bude sepsána pracovní smlouva od 1. 6. 2017. Velitel bude členem 

výběrové komise pro výběr budoucích strážníků a bude se účastnit osobních pohovorů.  

 

Závěrem místostarosta uvedl statistické údaje a ekonomické aspekty zřízení městské policie: 

Ministerstvo vnitra zatím zveřejnilo statistické údaje za rok 2015 a ty jsou následující: 

V české republice pracovalo k 31. 12. 2015 u obecních policií 8515 strážníků a 1067 ostatních 

zaměstnanců (meziroční nárůst byl 71 strážníků a 33 zaměstnanců). 

Celkové náklady na činnost OP činily 5,5 mld. Kč (5 438 703 503,-), to znamená průměrné 

náklady na činnost jednoho strážníka 638 720,- Kč. Největší podíl na této částce mají mzdové 

náklady – mzda a odvody.  

Příjmem obecních policií jsou vybrané pokuty a příspěvky okolních obcí, se kterými dojde 

k uzavření veřejnoprávní smlouvy. Strážníci v ČR udělili v roce 2015 v blokových řízeních 

pokuty ve výši 259 865 871,- Kč, což pokryje 4,8% nákladů na jejich činnost. Na jednoho 

strážníka tak vychází udělené pokuty za 30 519,- Kč. 
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Pro umístění služebny byl vytipován volný prostor na Rychtě – za poštou, kde s pouze 

minimálními úpravami může vzniknout vyhovující zázemí pro strážníky. Toto místo je blíže 

občanům a dění ve městě než zamýšlená varianta umístit služebnu do areálu kasáren. Pokud se 

bude Městská policie Klecany svými náklady pohybovat v celostátním průměru, budou náklady 

na její každoroční provoz, v případě předpokládaného počtu čtyř strážníků, cca 2,6 mil. Kč. 

V prvním roce je nutno počítat s prvotními náklady – vybavení služebny, výstroj, technika atd. 

 

P. Šebek se zeptal, zda nechybí mezikrok mezi schválením záměru a schválení OZV. Bylo 

odpovězeno, že ne.  

Mgr. Václavíková se dotázala, zda když nyní ZMě schválí OZV, tak budeme muset vypovědět 

smlouvu se Zdiby – nevznikne nějaké bezvládí? Místostarosta odpověděl, že naopak, vznikne 

překryv na jeden měsíc.  

Mgr. Kotrba konstatoval, že je záměr uzavřít smlouvy s okolními obcemi – zájem projevila 

například Řež. 

Ing. Filinger uvedl, že ve Zdibech je sofistikovaný kamerový systém, který by jistě našel 

uplatnění i v Klecanech.  

 

V čase 21:10 přišla Mgr. Šoltysová. 

 

Usnesení 

ZMě Klecany schvaluje OZV č. 1/2017, o zřízení Městské policie Klecany. 

Hlasování: 8 – 1 – 4   schváleno 

(proti: pí Brožová, zdrželi se: p. Šebek, p. Hora, Ing. Filinger,  

Mgr. Stanislavová) 

 

Výpověď veřejnoprávní smlouvy s obcí Zdiby 

Místostarosta uvedl, že současně se schválením vyhlášky o zřízení městské policie je nutnost 

vypovědět veřejnoprávní smlouvu s obcí Zdiby. Původně uvažovaná varianta, že by smlouva 

zůstala v platnosti pro možnost budoucí spolupráce, byla posouzením MV shledána jako velmi 

problematická. Zákon sice tuto situaci nijak neupravuje, ale z jeho znění lze dovodit, že by toto 

bylo v rozporu se zákonem. Smlouvu lze uzavřít pouze mezi obcí, která zřídila OP a obcí, která 

OP nezřídila. 

 

Usnesení 

ZMě Klecany schvaluje výpověď veřejnoprávní smlouvy o činnosti obecní policie Zdiby na 

území města Klecany, uzavřené dne 24. 10. 2008 mezi obcí Zdiby a městem Klecany, ke dni 

1. 7. 2017. Tříměsíční výpovědní lhůta začne běžet dne 1. 4. 2017. 

Hlasování: 9 – 1 – 3   schváleno 

    (proti: p. Šebek, zdrželi se: Mgr. Stanislavová, pí Brožová,  

p. Hora) 

 

 

7. Inventarizace majetku města 

Slovo dostal Ing. Bendl, který seznámil zastupitele s výsledkem inventarizace za minulý rok.  

Zpráva HIK 2016 

N.docx
 

Ing. Bendl poděkoval všem, kteří se na inventarizaci podíleli.  

P. Šebek uvedl, že mnoho let po sobě upozorňuje na chybějící číslování majetku, které by 

inventarizaci podstatně zjednodušilo.  
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek inventarizace. 

 

 

8. Pozemky – koupě, bezúplatné přijetí 

Bezúplatné přijetí  

Starosta konstatoval, že zastupitelé v materiálech obdrželi návrh smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnictví mezi Ministerstvem obrany a městem Klecany v celkové účetní hodnotě 9 268 706, 86 

Kč. Pozemky jsou specifikovány v článku II. odst. 1 smlouvy. 

Ing. Filinger se dotázal, zda vůbec může ZMě převzít do majetku pozemky v katastru Zdib. Bylo 

odpovězeno, že ano.  

Z diskuze zastupitelů vyplynula obava, zda-li se ZMě přijetím pozemku do majetku města 

nezavazuje naplnit záměr studie. P. Šebek požádal o zveřejnění zápisu veřejného projednání 

záměru revitalizace mokřadu, který stále nebyl zveřejněn, ačkoliv bylo na veřejném projednání 

zveřejnění přislíbeno. Dále p. Šebek upozornil na fakt, že při veřejném projednání nebyl záměr 

občany města přijat pozitivně a současně p. Šebek upozornil na problém využití tohoto území 

z hlediska nebezpečí kontaminace zdrojů pitné vody, rovněž je zde koridor pro migraci zvěře.  

Mgr. Kotrba doporučil nyní pozemky převzít a do budoucna řešit dodatek.  

 

 

Usnesení 

ZMě Klecany schvaluje bezúplatný převod vlastnictví mezi smluvními stranami: Česká 

republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6 (převodce) a 

město Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 (nabyvatel), jehož předmětem jsou tyto nemovitosti: 

p. p. č. 216/1 o výměře 15 112 m2 , p. p. č. 216/8 o výměře 136 m2, p. p. č. 216/9 o výměře 44 

m2, st. p. č. 1349 o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., to vše v k. ú. Klecany, 

zapsané na LV 427 pro k. ú. Klecany, obec Klecany a p. p. č. 138/11 o výměře 3 127 m2 v k. 

ú. Přemyšlení zapsaný na LV 934 pro k. ú. Přemyšlení, obec Zdiby, včetně součástí a 

příslušenství a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1677314553. 

Hlasování: 13 – 0 – 0   schváleno         

 

 

Koupě pozemku parc. č. 843 

Místostarosta informoval, že v prostoru plánovaného sálu Rychty se nachází pozemek ve 

vlastnictví pana Ing. Jiřího Richtera o výměře 13 m2. Znaleckým posudkem vypracovaným dne 8. 

2. 2017 Ing. Jiřím Fujáčkem je cena pozemku stanovena na 37 700,- Kč. 

 

Usnesení 

ZMě schvaluje koupi pozemku parc. č. 843, druh pozemku ostatní plocha o výměře 13 m2, 

který je zapsán na LV 2173 pro obec Klecany, k. ú. Klecany za cenu 37 700,- Kč a uzavření 

kupní smlouvy č. 014/2017 mezi prodávajícím - Ing. Jiřím Richterem, bytem Stožická 690, 

389 01, Vodňany II a kupujícím – městem Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany.  

 

Hlasování: 13 – 0 – 0   schváleno         

 

Koupě pozemku parc. č. 55/6 

Místostarosta uvedl, že tento pozemek přiléhá k ulici Do Klecánek. Zaměřením se zjistilo, že je na 

něm umístěno veřejné osvětlení a kabelové vedení k VO. S majitelem pozemku se podařilo 

dohodnout jeho odkoupení za symbolickou 1,- Kč. 

 

Usnesení 

ZMě schvaluje koupi pozemku parc. č. 55/6, druh pozemku zahrada o výměře 16 m2, který 

byl geometrickým plánem č. 1560-137/2016 oddělen od pozemku parc. č. 55/5, zapsaném na 
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LV 1397 pro obec Klecany, k. ú. Klecany za cenu 1,- Kč a uzavření kupní smlouvy mezi 

prodávajícím - Ing. Michalem Čechem, bytem Vršovická 1216/8, 101 00 Praha 10 a 

kupujícím – městem Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany.  

Hlasování: 13 – 0 – 0   schváleno         

 

 

9. Rozpočtové opatření č. 1 

Místostarosta uvedl, že zastupitelé v materiálech obdrželi návrh RO č. 1/2017. Nikdo neměl dotaz 

ani připomínku, proto dal místostarosta hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Usnesení 

ZMě schvaluje RO č. 1/2017 v předloženém znění.  

Hlasování: 13 – 0 – 0   schváleno         

 

 

10. Informace 

Místostarosta informoval o veřejném sázení stromků v ulici Československé armády. Akce se 

zúčastnily i děti ze ZŠ Klecany. Do budoucna bude akce zopakována (zvolí se vhodná lokalita 

s ohledem na bezpečnost). 

 

Místostarosta dále informoval o chodníku mezi ulicemi Topolová a Spojařská – zde dojde 

k přeložení lampy, auta si začala zkracovat cestu po travnatém chodníku, chodník je zatím 

nezpevněný, protože je v soukromém vlastnictví, činí se kroky k odkoupení do majetku města. 

 

O slovo se přihlásil p. Němeček a dotázal se na měřidlo rychlosti – ze sousední zahrady prorostly 

stromy, je třeba požádat o jejich zkrácení. Místostarosta informoval, že nyní má město zažádáno o 

nový měřák rychlosti, který by měl upozorňovat na pohyb chodců a bude záležet na pí 

Hanouskové, zda jej schválí.  

 

Starosta informoval o situaci ohledně komunikace před školou – 2x již pí Hanousková vrátila 

k projednání, protože nesouhlasí s bezpečnostní variantou zúžené komunikace a trvá na 

obousměrně průjezdné komunikaci. Nyní se vypracovává stanovisko, které umožní realizaci 

projektu.  

 

Starosta současně informoval o projektu přístavby k hasičárně z dotace – pí Hanousková 

nesouhlasí s výjezdem z hasičárny směrem do ulice Pionýrská a chtěla by, aby se udělala u 

hasičárny silnice. Dále dochází k demontáži plotů u hasičárny, tzn. vrátí se průchozí cesta, co 

byla.  

 

 

11. Diskuze 

P. Šebek se dotázal, jaká je aktuálně situace s umístěním lampy v ulici Do Čertovky. Starosta řekl, 

že situace se trochu posunula – aktuálně přesně víme, že jsme na pozemku p. Dřímala. P. Dřímal 

chtěl směnit pozemky, ale domníváme se, že zaměření cesty u Bezányiů vytváří pouze šíři 1,5 m. 

Probíhají další jednání, potřebujeme získat souhlas s umístěním veřejného osvětlení. Místostarosta 

doplnil, že Odbor dopravy Brandýs nad Labem označil komunikaci od plotu k plotu a cedule a 

keře, co má p. Harnach, označil za překážku. P. Harnach se odvolal a nyní to leží na Kraji. 

 

Ing. Filinger dal ke zvážení zábrany – v lese jezdí kluci z Klecánek na čtyřkolkách, proto se asi 

zvěř stahuje do města.  
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Starosta informoval, že bylo vypsáno pracovní jednání – pí Šafránková by ráda představila svůj 

projekt zastupitelům. 

 

Ing. Filinger se dotázal na prostory pro Pravý Hradec, až dojde k rekonstrukci Rychty. Starosta 

odpověděl, že to bude vše ke zvážení.  

 

 

12. 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, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku. Nikdo se nepřihlásil, proto dal 

hlasovat o úplnosti přehledu přijatých usnesení. 

 

 

 

 

Usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje úplnost přehledu přijatých usnesení. 

 

Hlasování: 13 – 0 – 0  schváleno 

 

 

13. 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.  

 

Zasedání ukončeno ve 22:09 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

 ……………………………… ………………………………….. 

Mgr. Eva Stanislavová            Mgr. Alena Václavíková 

 

 

 

 

 

 ……………………………… ………………………………….. 

 Bc. Daniel Dvořák Ivo Kurhajec 

 místostarosta starosta 

    


