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                          Zápis č. 3/2017 ze zasedání zastupitelstva města Klecany,  
                       které se konalo dne 11. května 2017 v zasedací místnosti MěÚ 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18:22 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 2.5.2017, 

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 26.4.2017. Dále 

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

stránkách města. 

Podle prezenční listiny bylo v okamžiku zahájení přítomno 10 členů ZMě, zasedání tak bylo 

usnášeníschopné. Omluvili se Mgr. Václavíková, Ing. Filinger, Mgr. Šoltysová, Mgr. 

Stanislavová, p. Hora.      

V zasedací místnosti byli přítomni 4 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:  

Ing. Černý, p. Šebek, Ing. Bendl 

Hlasování: 10 – 0 – 0   schváleno 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu zvolení dvou ověřovatelů zápisu: 

Mgr. Kotrba, pí Brožová 

Hlasování: 10 – 0 – 0   schváleno 

 

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. Prezentace projektu – spol. V Invest CZ a.s. 

4. Přijetí dotace – naučná stezka 

5. Přijetí dotace – dopravní automobil SDH 

6. Závěrečný účet 2016 

7. Účetní závěrka 2016 

8. Pozemky – prodej, souhlasné prohlášení o vlastnictví  

9. Poskytování stravenek 

10. Žádost o dotaci – oddíl volejbalu 

11. Rozpočtové opatření č. 2 

12. Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy a Svazku obcí VKM 

13. Informace 

14. Diskuze 

15. Schválení přehledu přijatých usnesení 

16. Závěr       
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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: 10 – 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: 10 – 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. Suchomel s podnětem ohledně vyhlášky o volném pohybu psů 

v Klecanech. V době, kdy vyhláška vznikla (r. 2007), neexistovaly některé ulice (např. ulice 

Spojařská), proto p. Suchomel navrhnul, aby byla vyhláška aktualizována o nově vzniklé ulice. 

Místostarosta uvedl, že zrovna toto téma má připravené a chtěl se mu věnovat v rámci bloku 

informací, nicméně uvedl, že existují dva protichůdné názory (kdy jeden říká, že psi prakticky 

nemají kde se volně pohybovat, druhý názor říká, že takto je vyhláška v pořádku). Vyhláška určitě 

potřebuje aktualizovat, dále je uvažována psí louka/hřiště – oplocený prostor pro volný pohyb 

psů. Je již vytipována lokalita, zastupitelé si budou moci na příští jednání ZMě připravit další 

varianty. P. Suchomel uvedl, že mu jde také o to, aby se psi nepohybovali na jeho pozemku, jak se 

to nyní děje. Místostarosta odpověděl, že šetření takových situací je v kompetenci obecní policie, 

která v Klecanech vznikne přibližně za měsíc.  

Dále se o slovo přihlásil Ing. Bendl s dotazem, zda se počítá se setkáním kynologů a majitelů psů. 

Starosta uvedl, že tento bod měl být na programu tohoto ZMě, nicméně z časových důvodů musel 

být přesunut na příště.  

Nikdo další se nehlásil o slovo, proto starosta přivítal p. Horáka a p. Šenbergera, kteří přišli 

představit projekt bytové výstavby. Starosta uvedl, že došlo k dohodě vlastníků s církví, a proto 

byla oslovena firma V Invest CZ a.s. 

 

3. Prezentace projektu – spol. V Invest CZ a.s. 

Slovo dostal p. Horák ze společnosti V Invest CZ a.s. a představil záměr bytové výstavby na 

pozemku mezi sídlištěm a NÚDZ. P. architekt Šenberger uvedl, že stávající pozemky umožňují 

výstavbu solitérních rodinných domů s užitnou plochou až 400 m2, rozdělené na tři bytové 

jednotky, což s sebou může nést řadu problémů (vlastnické vztahy, sousedské vztahy). S ohledem 

na současnou poptávku po dostupnějším bydlení jsou navrhovány rodinné domy s menší výměrou 

parcel plus částečně zástavba bytovými domy. Současně stávající varianta nebere v potaz okolí, 

není komunikační propojení a návaznost do dalších částí lokality, lokalita je těžko průchozí pro 

pěší. V Invest CZ a.s. proto navrhnul menší parcely s menšími rodinnými domy, řadovými domy 

a menšími bytovými domy a s novou uliční sítí, která by lépe reagovala a navazovala na stávající 

situaci v Klecanech. Užitná plocha zůstává stále stejná (7800 m2), mění se pouze uspořádání. 

Další výhodou je možnost vzniku veřejných prostranství – parková úprava, hřiště apod.  

Pí Brožová se dotázala, jakým způsobem budou řešeny garáže. P. Šenberger uvedl, že ke každému 

domu je plánováno garážové stání, počítá se ale i se stáním na ulicích (např. pro návštěvy). Pro 

bytové domy je parkování uvažováno před domy.  

Místostarosta přečetl stanovisko stavební komise, která projekt hodnotí kladně; v blízkosti 

komunikace Topolová doporučuje větší odstup a vytvoření menšího izolačního pásu zeleně 

s výsadbou stromů, který by navazoval na stávající zeleň a odděloval parkoviště. Izolační dům, 

který je navržen podél ul. Topolová, bude pravděpodobně ovlivněn v závislosti na výsledku 
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měření hluku v ulici (pavlače, lodžie, trojité zasklení nebo větší ustoupení od komunikace). 

Stavební komise doporučuje projekt k prezentaci zastupitelstvu a ve fázi dopracování studie 

požaduje projekt předložit na stavební komisi.  

Ing. Holubová se dotázala na barevné odlišení komunikací – bylo sděleno, že barevné odlišení 

značí pouze dopravní vytíženost (hlavní/vedlejší komunikace).  

P. Šebek se zeptal, kolik bytových jednotek je plánováno v ulici Topolová. P. Horák odpověděl, 

že projekt je počítán na metry, nikoliv na byty. P. Šebek konstatoval, že je jasné, že zde bude 

bydlet hodně lidí, tzn. hodně aut a dále uvedl, že Klecany se obecně brání výstavbě bytových 

domů a usilují spíše o rezidenční bydlení. P. Šenberger uvedl, že parkovacích míst bude dost, p. 

Horák doplnil, že už nyní je plánováno 30 parkovacích míst v okolí bytového domu. P. Šebek 

v rychlosti spočetl, že lidí bude mnohem více a že parkovací místa nebudou dostačující. P. Horák 

sdělil, že se pracuje se stejnou kapacitou, jen jiným uspořádáním. Mgr. Kotrba namítnul, že to je 

matoucí, protože jen na místě bytových domů je mnohem více lidí než bylo původně uvažováno.  

P. Horák zkonstatoval, že nyní je trend takový, že lidé nedosáhnou na velké bydlení s velkou 

zahradou s ohledem na omezení hypoték. P. Šebek uvedl, že pokud jde o to, že se má změnit 

územní plán tak, aby se mohly postavit bytové domy, tak to on jako zastupitel nepodpoří.  

Mgr. Kotrba se dotázal na ulici za panelovými domy, která je velmi úzká – jak to budou dělat ráno 

lidé s odváděním dětí do školy. P. Horák odpověděl, že je předpoklad, že budou chodit pěšky. Pí 

Tomášová se k tomu přiklonila a připomněla, že přeci samo město chce, aby lidé nejezdili ke 

škole auty, ale aby spíše chodili pěšky. P. Šebek pozitivně kvitoval zamýšlené propojení 

komunikací.  

P. Horák uvedl, že ekonomika projektu je daná, pokud zastupitelé nebudou souhlasit s bytovými 

domy, musí dojít k zahuštění spodních domků, jinak to ekonomicky nedává smysl. P. Horák se 

dotázal, zda vadí spíše výška bytových domů nebo vadí celkově. P. Šebek, odpověděl, že vadí 

spíše výška, přiklonil by se k maximálně ke dvěma patrům + jednomu uskočenému (oproti 

plánovaným třem patrům + jednomu uskočenému).  

Ing. Černý uvedl, že jemu se projekt líbí, ale rozhodující bude právě otázka parkování. P. Horák 

nabídnul rozkreslení bytového domu ve větším detailu a k podrobným dispozicím potom 

navrhnout přesné počty parkovacích míst. Podzemní parkoviště je v tomto případě příliš drahé, 

resp. jeho vybudování by podstatně navýšilo cenu bytů.  

P. Šebek ještě závěrem jednou shrnul, že je cílem, aby v Klecanech bylo rezidenční bydlení a 

pokud možno ne bytové domy. Pí Brožová doplnila, že by nově vybudované bydlení mělo 

splynout se stávající zástavbou.  

 

Starosta poděkoval zástupcům společnosti V Invest CZ a.s. 

 

Usnesení 

ZMě bere na vědomí informaci o záměru spol. V Invest a.s. realizovat bytovou výstavbu 

v lokalitě mezi sídlištěm a NÚDZ. 

 

4. Přijetí dotace – naučná stezka  
Starosta informoval přítomné, že město Klecany zažádalo o přidělení dotace na zatraktivnění 

naučné stezky. Jedná se o umístění vzdělávacích a rekreačních prvků. Podmínkou podání žádosti 

bylo uzavření smlouvy s firmou, která bude projekt realizovat. Přes Radu města byla vybrána 

firma, ve 12/2016 byla uzavřena smlouva a s realizací se čekalo na schválení dotace od Státního 

zemědělského intervenčního fondu. Podmínkou je prostavění do 11/2017.  

Pí Tomášová se dotázala, kdo specifikoval zadání, co vše bude součástí naučné stezky a kdo 

zadával tyto požadavky firmě, která bude stezku realizovat. Starosta odpověděl, že prvky se volily 

na základě toho, co vše je uznatelné v rámci dotace a toto připravoval na základě smlouvy p. 

Vacek. Pí Tomášová se ptala, zda to p. Vacek s někým konzultoval, zda se ptal budoucích 

uživatelů stezky apod. Starosta odpověděl, že ne. P. Šebek se podivil, že se opět bude hlasovat za 

něco, co nikdo neviděl a navrhnul, že by možná stálo za úvahu zřízení intranetu pro zastupitele, 
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kde by byly k nahlédnutí zamýšlené projekty. Starosta sdělil, že celé podání dotace bylo 

v kompetenci Rady města. Přijetí této dotace je pouze posledním krokem před realizací. 

Místostarosta zkonstatoval, že technickou chybou není projekt zveřejněn na webu města, bude 

zjednána náprava. 

Pí Brožová se dotázala, zda-li Lesy ČR nemají námitky. Starosta odpověděl, že ne, řešilo se 

umístění prvků i s vlastníky.  

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

 

Usnesení 

ZMě schvaluje přijetí dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu na akci 

Zatraktivnění naučné stezky v Klecanech, č. žádosti 16/002/08520/120/000068 ve výši  

710.918,- Kč. 

Hlasování: 10 – 0 – 0   schváleno 

 

5. Přijetí dotace – dopravní automobil SDH 

Starosta konstatoval, že dne 10.4.2017 proběhlo jednání komise pro otvírání obálek, posouzení a 

hodnocení nabídek v rámci VZ Klecany – Dopravní automobil. Komise stanovila pořadí uchazečů 

v rámci VZ Klecany – Dopravní automobil takto: vybrána byla nabídka spol. Vesta Auto Corson 

s.r.o., Praha 10 Malešice s nabídnutou cenou 891.240,- Kč. Další v pořadí byly Auto Trutnov 

s.r.o. (976.491,- Kč), CB Auto a.s. (1.014.289,- Kč), Požární bezpečnost s.r.o. (1.245.000,- Kč).  

Místostarosta doplnil, že znění usnesení bylo konzultováno se správcem majetku. Podle pokynu 

od poskytovatele dotace je nutné, aby usnesení znělo na původní předběžnou částku, jaká je 

uvedena v žádosti (1.050.000,-). V době podání žádosti o dotaci nebylo známo, za kolik se 

vozidlo vysoutěží a dále bylo v žádosti počítáno i s přívěsným vozíkem za automobil. Po dohodě 

se členy SDH se od nákupu vozíku upustilo. Po vysoutěžení vozidla je skutečnost taková, že 

vysoutěžená cena vozidla je 976.491,- Kč, výše dotace je 450.000,-, město by tedy mělo zaplatit 

částku 526.491,-. Ještě je možné, že 2/3 z této částky uhradí kraj, který jsme o to požádali. 

Rozhodnutí kraje ještě neznáme.  

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

 

Usnesení  

ZMě schvaluje přijetí dotace ve výši 450.000,- Kč od poskytovatele dotace Ministerstva 

vnitra ČR na akci č. 014D241007009 Pořízení dopravního automobilu pro SDH Klecany a 

poskytnutí 50 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města Klecany, až do výše 

1.050.000,- Kč bez DPH. 

Hlasování: 10 – 0 – 0  schváleno 

 

6. Závěrečný účet 2016 
Místostarosta konstatoval, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi podklady k výsledku 

hospodaření města, závěrečnému účtu a účetní závěrce za rok 2016. Součástí závěrečného účtu je 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016.  

Ing. Bendl doplnil, že finanční výbor po obdržení dokladů také hospodářský výsledek hodnotí 

kladně, pozitivní je, že vzniká rezerva na chystané akce, tzn. za finanční výbor je závěreční účet 

bez připomínek. Místostarosta sdělil, že pí Francová pochválila práci účtárny.  

Nikdo další neměl dotaz, nebo připomínku k hospodaření města a k závěrečnému účtu města 

Klecany za rok 2016, proto místostarosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.  

 

Usnesení  

ZMě Klecany schvaluje závěrečný účet města za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad. 

Hlasování: 10 – 0 – 0  schváleno 
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7. Účetní závěrka 2016 

Místostarosta konstatoval, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi účetní závěrku města 

Klecany sestavenou k 31.12.2016. Nikdo neměl dotaz, proto místostarosta přečetl návrh usnesení 

a dal o něm hlasovat.  

 

Usnesení 

ZMě schvaluje účetní závěrku města Klecany sestavenou k 31. 12. 2016. 

Hlasování: 10 – 0 – 0  schváleno 

 

8. Pozemky – prodej, souhlasné prohlášení o vlastnictví 

Souhlasné prohlášení – Maryškovi – poz. č. parc. 236/93 

Místostarosta sdělil, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi dokumenty k převodu 

vlastnického práva z města Klecany na rodinu Maryškových. Dne 26.6.1997 ZMě Klecany 

schválilo prodej pozemku p. č. 236/93 panu Františku Maryškovi za odhadní cenu. Kupní cenu 

pan František Maryška dne 12.11.2008 uhradil. Až do úmrtí pana Maryšky nebyl proveden převod 

na katastru nemovitostí, nyní v rámci dědického řízení by tento stav měl být napraven. Po 

konzultaci s notářkou Mgr. Marií Hájkovou jsme dospěli k závěru, že nejvhodnější forma převodu 

bude notářským zápisem a bude formulována jako vydržení pozemku, neboť pan Maryška za 

pozemek před necelými dvaceti lety uhradil kupní cenu a od té doby jej v dobré víře užíval. 

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

hlasovat.  

 

Usnesení 

ZMě schvaluje souhlasné prohlášení o vydržení vlastnického práva pro manžele Miluši 

Maryškovou a Františka Maryšku tohoto znění: 

"Město Klecany a právní nástupci manželů Miluše Maryškové a Františka Maryšky 

souhlasně prohlašují a činí nesporným, že Miluše Maryšková, r.č. 496012/037, posledně 

trvale bytem Klecany, Konečná 129/5, zemřelá dne 26.2.2008 a František Maryška, r.č. 

481012/094, posledně trvale bytem Klecany, Konečná 129, zemřelý dne 1.12.2015, vydrželi 

vlastnické právo k pozemku parc. č. 236/93, nově označenému jako parc. č. 236/118 ve 

výměře 447 m2 v obci a kat. území Klecany podle geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku 236/1 ze dne 4.7.2016, číslo 37/2016, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro 

Středočeský kraj, KP Praha-východ dne 21.7.2016 pod číslem 38/2016. 

Účastníci shodně navrhují katastrálnímu úřadu, aby provedl vklad vlastnického práva k 

pozemku parcelní číslo 236/118 - ostatní plocha ve výměře 447 m2 v obci a k. ú. Klecany 

podle shora uvedeného geometrického plánu ve prospěch Miluše Maryškové, r.č. 496012/037 

a Františka Maryšky, r.č. 481012/094." 

Hlasování: 10 – 0 – 0  schváleno 

 

Spoustovi – poz. č. parc. 457/23 

Místostarosta informoval, že se jedná o část ulice Spojařská a Dolní kasárna – pozemek pod 

komunikací vč. veřejného osvětlení a vodovodního a kanalizačního řadu. Manželé Spoustovi výše 

uvedený majetek prodávají městu Klecany za symbolických 100,- Kč. 

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

hlasovat.  

 

Usnesení 

Zastupitelstvo města Klecany schvaluje znění a podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

pozemku č. parc. 457/23, vodovodního a kanalizačního řadu a veřejného osvětlení s Ing. 

Jiřím Spoustou a PaeDr. Stanislavou Spoustovou oba bytem Klikorkova 3266, 272 01 

Kladno za cenu 100,- Kč.  

Hlasování: 10 – 0 – 0  schváleno 
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p. Hrdlička 

Místostarosta informoval, že se jedná o pozemek mezi ulicí Topolová a Spojařská, parc. 

č.457/131, u nového přechodu pro chodce. Na tomto pozemku hodlá město vybudovat chodník se 

zpevněným povrchem, který bude sloužit obyvatelům dané lokality. Cena byla stanovena 

znaleckým posudkem.  

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

hlasovat.  

 

Usnesení 

ZMě schvaluje koupi pozemku par. č. 457/131 odděleného od pozemku par.č. 457/75 druh 

pozemku ostatní plocha v k.ú. Klecany o výměře 83 m2 podle geometrického plánu 1571-

30/2017 za cenu 55.610,- Kč dle znaleckého posudku č. 52/3143/17, který je zapsán na LV 

1733 pro obec Klecany, k.ú. Klecany a uzavření kupní smlouvy č. 020/2017 mezi 

prodávajícím Rostislavem Hrdličkou, bytem Nad Hřištěm 296, 250 63 Nová Ves a kupujícím 

městem Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany. 

Hlasování: 10 – 0 – 0  schváleno 

 

Ing. Sedliačik  

Místostarosta uvedl, že se jedná o pruh pozemku přímo navazující na zahrádku Ing. Sedliačika 

(Mexiko), cena byla stanovena znaleckým posudkem. Členové rady města provedli místní šetření 

a doporučují schválit prodej. 

 

Usnesení 

ZMě schvaluje prodej pozemku par. č. 236/119, odděleného z pozemku par. č. 236/31 druh 

pozemku ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Klecany o výměře 201 m2 podle 

geometrického plánu č. 1575-48/2017 p. Ing. Jánu Sedliačikovi, Na Vršku 602, 250 67 

Klecany za cenu 370,- Kč/m2 tj. 34.170,- Kč + 4.598,- Kč za vypracování znaleckého posudku 

č. 145/3085/16, tj. celkem 38.768,- Kč. Záměr prodat část pozemku byl vyvěšen na úřední 

desce městského úřadu od 20.3.2017 do 5.4.2017. 

Hlasování: 10 – 0 – 0  schváleno 

 

P. Šebek připomněl, že na jednom z minulých zasedání ZMě bylo uloženo vedení města 

vypracování cenové mapy pozemků. V budoucnu mohou vzniknout nesrovnalosti, proto p. Šebek 

znovu navrhuje aktualizaci cenové mapy pozemků. Starosta souhlasil, ale současně uvedl, že 

cenové mapy mohou vzniknout teprve tehdy, až budou vyřešeny pozemkové úpravy, což nyní 

není. Mgr. Kotrba uvedl, že je lepší oceňování znaleckými posudky, i když vznikne cenová mapa, 

nevyhneme se tomu, že např. dva pozemky v těsném sousedství budou za stejnou cenu, ačkoliv 

jeden bude například v rovině a druhý v kopci (tudíž pro stavbu problematičtější). Místostarosta 

se k tomuto názoru přiklonil, znalecký posudek je nejtransparentnější. P. Šebek namítnul, že 

kdokoliv potom může takový prodej napadnout, že město neprodává za tržní cenu.  

 

9. Poskytování příspěvku na stravování formou stravenek zaměstnancům městského úřadu 

a uvolněným zastupitelům 

Místostarosta uvedl, že v případě schválení RO č. 2 bude od 1.6.2017 zaměstnancům města 

poskytován příspěvek na stravu formou stravenek na místo poskytování příspěvku na obědy 

odebírané ze školní jídelny. O poskytnutí příspěvku na stravování a jeho formě rozhoduje podle 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zaměstnavatel, tj. starosta.  

Poskytnutí příspěvku na stravování v době výkonu funkce uvolněným zastupitelům obcí je zcela 

v pravomoci zastupitelstva a lze jej poskytnout přímo z rozpočtových prostředků obce, bez 

nutnosti zřízení sociálního (anebo jiného) fondu. Při uplatnění příspěvku podle daňových předpisů 

se postupuje shodně jako u zaměstnanců v případě existence pracovního poměru. 
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P. Šebek se dotázal, v jaké hodnotě stravenky budou. Místostarosta uvedl, že v hodnotě 90,-Kč/ks. 

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

 

Usnesení 

ZMě schvaluje poskytování příspěvku na stravu uvolněným zastupitelům formou stravenek 

za stejných podmínek jako zaměstnancům města. 

Hlasování: 8 – 0 – 2   schváleno  (zdrželi se: p. Kurhajec, p. Dvořák) 

 

10. Žádost o dotaci – oddíl volejbalu 
Místostarosta konstatoval, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi žádost oddílu volejbalu o 

dotaci ve výši 80.000,- Kč. Žádost projednal finanční výbor a doporučil schválit částku ve výši 

25.000,- Kč. Na §3419 (ostatní tělovýchovná činnost) je cca 40.000,- Kč. 

P. Šebek se přihlásil o slovo a dotázal se, proč si oddíl volejbalu nepožádal o dotaci společně s TJ 

Sokol. Starosta odpověděl, že oddíl volejbalu několik let nepotřeboval příspěvky, proto žádají 

nyní samostatně. Pí Tomášová uvedla, že jí vadí, že jsou oslovovány jen spolky, které dříve o 

dotaci žádali, tzn. že možnost získání dotace není uvedena nijak veřejně. Starosta odpověděl, že 

nejde o oslovování, ale jen připomínku, že se blíží termín podání žádosti o dotaci. Pí Tomášová 

ale namítla, že nově vzniklé spolky ani neví, že mohou o dotaci žádat. Starosta přečetl informaci, 

která je na webu města Klecany (dostupné na http://www.mu-klecany.cz/web/cs/obcan/dotacni-

vyzvy-a-prispevky-z-rozpoctu-mesta/vzor-zadosti), ze které vyplývá, že podání žádosti není časově 

omezeno.  

P. Šebek se dotázal, jaké jsou možnosti, resp. volné prostředky, o které by oddíl volejbalu žádal 

z fondu kultury, sportu a volného času. Starosta odpověděl, že fond je rozpočtován tak, že se buď 

schválí navrhovaná výše nebo se k rozpočtovému opatření přidá částka, která je nad uvedených 40 

tis. Kč, které jsou aktuálně na paragrafu.  

Ing. Bendl uvedl, že FV obdržel žádost a některé částky se jim zdáli přehnané (například suma za 

nákup míčů), proto se FV dohodl, že adekvátní je příspěvek ve výši 25.000,- Kč. P. Suchomel 

uvedl, že míče se kupují v podstatě dvojmo, jelikož malé děti nemohou hrát stejnými míči jako 

velké dětí (oddíl navštěvuje 40 dětí ve věku 5–15 let). Ing. Bendl namítnul, že by se i tak dalo 

ušetřit. P. Šebek se dotázal, kolik klecanských dětí oddíl navštěvuje. P. Suchomel uvedl, že 

všechny děti kromě asi šesti jsou z Klecan. Jde o první peníze za tři roky, co oddíl existuje.  

P. Šebek by navrhnul poskytnout příspěvek ve výši 35.000,- Kč. Ing. Bendl za FV uvedl, že jsou 

pro podporu, jen se dohadovalo, v jaké výši. Starosta předpokládal respektování návrhu 

finančního výboru s tím, že oddíl volejbalu může později požádat o příspěvek na dopravu, pokud 

budou jezdit na soutěže. Místostarosta konstatoval, že tělovýchova se bez dotací bohužel 

neobejde. Nikdo další neměl připomínky, proto místostarosta přečetl návrh usnesení a dal o něm 

hlasovat.  

 

Usnesení  

ZMě schvaluje poskytnutí dotace oddílu volejbalu Tělocvičné jednoty Sokol Klecany ve výši 

35.000,- Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory. 

Hlasování: 10 – 0 – 0   schváleno 

11. Rozpočtové opatření č. 2 
Místostarosta konstatoval, že zastupitelé v materiálech obdrželi návrh rozpočtového opatření č. 

2/2017. Ing. Holubová vznesla dva dotazy – jeden dotaz se týkal darovací smlouvy ve výši 200 

tis. Kč., starosta odpověděl že to je od p. Kolka za stromy na Boleslavce; a druhý dotaz ohledně 

financí na veřejnou zeleň, na což starosta odpověděl, že jde o spolufinancování dotačních záměrů 

naučné stezky.  

 

Ve 20:24 zasedání opustila Ing. Holubová.  

http://www.mu-klecany.cz/web/cs/obcan/dotacni-vyzvy-a-prispevky-z-rozpoctu-mesta/vzor-zadosti
http://www.mu-klecany.cz/web/cs/obcan/dotacni-vyzvy-a-prispevky-z-rozpoctu-mesta/vzor-zadosti
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Nikdo další se již nehlásil o slovo, proto místostarosta přečetl návrh usnesení a dal o něm 

hlasovat.  

 

Usnesení 

ZMě schvaluje RO č. 2/ 2017 v předloženém znění.  

Hlasování: 9 – 0 – 0   schváleno 

12. Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy a Svazku obcí VKM 
Místostarosta konstatoval, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi závěrečné účty DSO Údolí 

Vltavy a Svazku obcí VKM, kterých je město Klecany členem. 

 

Usnesení 

ZMě vzalo na vědomí závěrečný účet DSO Údolí Vltavy a závěrečný účet Svazku obcí VKM.  

 

13. Informace 
Starosta informoval o zamýšlené veřejné louce, pravděpodobně dojde k vyvěšení na úřední desce 

a proběhne veřejná debata. P. Šebek připomněl, že k této diskuzi je třeba přizvat myslivecké 

sdružení – jde o problém s ochranou zvířat, na zástavbu navazuje honitba, kde se nesmí venčit psi. 

Myslivci tolerují určitou vzdálenost, ale zvíře nesmí být bezdůvodně omezováno v pohybu.  

Mgr. Kotrba uvedl, že louka je jedno z řešení, ale nemůže být jediným prostorem, kde se mohou 

psi pohybovat.  

 

Starosta informoval, že dne 20.5.2017 je pořádán den svazku obcí, na kterém se podílí všechny 

klecanské spolky. Jde o akci DSO Dolní Povltaví, součástí bude i dětský den, nadto Klecany letos 

slaví 510 let obce. Co se týče financování, tak DSO Dolní Povltaví přispěje 100 tis. Kč, město 

Klecany zaplatí dětský den.  

 

Starosta dále informoval, že jsme získali stavební povolení na úpravu komunikací přístupu do 

MŠ. Byly zahájeny kroky k výběrovému řízení. Současně bylo nově zveřejněno výběrové řízení 

na profilu zadavatele na myčku pro školu.  

Ve škole vzniknou čtyři první třídy, protože je hodně zájemců. Je třeba navýšit kapacitu jídelny – 

plánována změna dispozic (uvolnění šaten, sprchy, úklidová místnost) – realizace o letních 

prázdninách.  

 

Starosta informoval, že byl osloven vyšehradskou kapitulou, řeší se návrhy hlavně na Drastech 

(oni vlastní rybník, Klecany vlastní hráz rybníka), kapitula navrhuje různé směny pozemků. Dále 

jsou to návrhy na cesty, které jsou u kaliště na Drastech, které vlastní zemědělské družstvo.  

 

Starosta dále informoval, že 1.6.2017 by měly být předány dokumenty k Rychtě. Pravý Hradec 

byl informován, že dochází k posunutí termínu rekonstrukce, tzn. že k 30.6. se nebudou muset 

stěhovat. Hledaly se možnosti, kam se dá přestěhovat – nejlepší možnost ze všech se jeví aula ve 

škole (která vznikla za dotační peníze) - je to nový prostor, světlý a vzdušný, k dispozici bude 

hřiště, sociální zařízení, samostatný vstup, vlastní bezpečnostní okruh atd. Starosta navrhne tuto 

možnost p. řediteli školy.  

 

Starosta informoval, že proběhly dílčí opravy výtluků v ceně 290 tis. Kč. a nyní probíhá zaměření 

komunikací. Místostarosta uvedl, že ve chvíli, kdy se začne realizovat příjezd ke škole, tak by 

bylo přirozené, aby se pokračovalo Boleslavkou a dále. Dále místostarosta informoval, že 

záležitost komunikace před školou, tak byla konečně schválena odborem dopravy z Brandýsa n. 

L. i přes nedoporučení pí policistky.  
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Místostarosta informoval, že z odboru dopravy z Brandýsa n. L. přišlo vyjádření ohledně umístění 

dopravní značky u bočního vchodu do školy – bude zde umístěna značka „dopravní obsluze vjezd 

povolen“ a případné problémy bude řešit policie.  

 

14. Diskuze  

Pí Brožová navrhla umístění lavičky na cestu od kostela ke hřbitovu.  

 

P. Šebek poděkoval, že již došlo k rozsvícení lampy v ulici Do Čertovky.  

 

P. Šebek dále informoval, že do obytné části se stahují divoká prasata, která nejsou plachá. 

Doporučil situaci řešit. Starosta odpověděl, že se řešilo umístění pachových ohradníků, ale je to 

problematické, aby se zvěři neuzavřela cesta, kterou by mohli odejít. Mgr. Kotrba uvedl, že viděl 

umístění ultrazvukového plašiče, nicméně toto řešení je velmi drahé.  

 

15. Schválení přehledu přijatých usnesení  

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

zasedání ZMě. Usnesení za návrhovou komisi přečetl p. Šebek.   

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:  9 – 0 – 0  schváleno 

 

16. 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. Závěrem starosta 

informoval, že příští zasedání ZMě je plánováno na 15.6.2017. 

 

Zasedání ukončeno ve 22:09. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

 ……………………………… ………………………………….. 

Mgr. Pavel Kotrba         Jarmila Brožová 

 

 

 

 

 

 ……………………………… ………………………………….. 

 Bc. Daniel Dvořák Ivo Kurhajec 

 místostarosta starosta 

 

 


