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Zápis č.  5/2017 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany,  

které se konalo dne 10. srpna 2017 v zasedací místnosti MěÚ Klecany 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18:20 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 

27. 7. 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 dne 27. 7. 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 11 členů ZMě, zasedání tak bylo 

usnášeníschopné. Omluvili se 4 členové (p.  Medek, p.  Šebek, Ing.  Filinger, p.  Hora).   

 

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.  Holubová, Mgr.  Stanislavová, pí Brožová  

Hlasování:  11 – 0 – 0   schváleno 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu zvolení dvou ověřovatelů zápisu: 

Mgr.  Kotrba, Ing.  Bendl  

Hlasování:  11 – 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. Plnění usnesení minulých jednání ZMě (revokace bodů) 

4. Rozpočtové opatření č. 4 

5. Návrh finančního vypořádání majetku VKM 

6. Schválení přijetí dotací – hasičský vůz, hasičská garáž, sociální bydlení 

7. Podání žádosti o dotaci – sportoviště 

8. Zrušení předkupního práva 

9.        Informace 

10. Diskuze 

11. Schválení přehledu přijatých usnesení  

12. Závěr       

13.  

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 programu hlasovat.   
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Hlasování:  11 – 0 – 0  schváleno 

 

Starosta konstatoval, 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. 

 

Starosta dal hlasovat o průběhu diskuze ke každému bodu zvlášť.  

Hlasování:  11 – 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.  

 

V jednací místnosti nebyli přítomni žádní občané, slovo si tak vzal místostarosta a přečetl 

dopis p. Kvítka ze dne 8. 8. 2017, ve kterém žádá o vydání OZV k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku s ohledem na údajné bezohledné jednání provozovatele 

restaurace Farm Table v ulici U Kovárny 24, Klecany. P. Kvítek uvádí, že se dne 6. 8. 2017 

v předmětné restauraci konal koncert Davida Krause, který byl velice hlučný a rušil občanské 

soužití nadměrným hlukem. Místostarosta uvedl, že celá záležitost byla předána právnímu 

zástupci města, neboť má město minimální možnost zakročit. Město může tržním řádem 

pouze regulovat otvírací dobu klasických zahrádek na veřejném prostranství, ale místo, kde se 

konal koncert, je uvnitř restaurace – podnět tak dostal stavební úřad a hygienická stanice, 

která se tím bude zabývat. Mgr. Šoltysová se dotázala, zda koncert skončil ve 22 hodin.  

Místostarosta odpověděl, že ano. Pí Brožová se zeptala, proč sousedé nezavolali městskou 

policii. Bylo odpovězeno, že policie přivolána byla, ale hlučnost je subjektivní a bez měřícího 

přístroje nelze stanovit na místě, zda je hluk nadměrný. Starosta uvedl, že i sám majitel uznal, 

že hudba hrála nahlas, ale nyní se musí vyjádřit příslušné orgány. Mgr. Václavíková se 

dotázala, zda to byl první případ, kdy si sousedé stěžují na hlučnost. Místostarosta odpověděl, 

že ne, ale šlo o první případ v takovém rozsahu.   

 

 

3. Plnění usnesení minulých jednání ZMě (revokace bodů) 

Místostarosta konstatoval, že v bodu Ukládá bylo minulým usnesením ZMě starostovi města 

uloženo informovat o výsledku jednání ZMě k návrhům na pořízení změny územního plánu 

Klecan bezodkladně jejich navrhovatele. Místostarosta informoval přítomné, že navrhovatelé 

byli obesláni.  

 

Dotace Lakomým Barkám 

Místostarosta uvedl, že na minulém zasedání ZMě byla schválena dotace Lakomým Barkám 

na cestu do Finska ve výši 30.000,- Kč. Jménem Lakomých Barek podala žádost Mgr. Eva 

Stanislavová, která byla uvedena jako příjemce dotace (Lakomé Barky nemají právní 

subjektivitu a nelze jim tudíž dotaci poskytnout). Dne 22. 6. 2017 byla doručena na MěÚ 

žádost o změnu příjemce dotace z Mgr. Evy Stanislavové na spolek Pravý Hradec. Aby bylo 

možno této žádosti vyhovět, je třeba revokovat bod č. 10 v části ZMě Schvaluje z minulého 

usnesení a schválit novou dotaci Pravému Hradci. Převod dotace zákon č. 250/2000 Sb. 

nezná.   

 

Mgr. Stanislavová s ohledem na svoje působení v Pravém Hradci oznámila střet zájmů.   
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Původní usnesení:  

I. schvaluje, bod č. 10) ZMě schvaluje poskytnutí dotace paní Evě Stanislavové ve výši 

30.000,- Kč, jež bude účtována z §3429 (ostatní zájmová činnost) na účast skupiny Lakomé 

Barky na mezinárodním festivalu ve Finsku a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

veřejné finanční podpory č. 18/ 2017, uzavřené mezi poskytovatelem městem Klecany a 

příjemcem Mgr. Evou Stanislavovou, U Kovárny 90, 250 67 Klecany. 

 

Usnesení:  

ZMě revokuje usnesení č. 4/2017 ze dne 15. 6. 2017,  I.  Schvaluje, bod č. 10) 

Hlasování:  11 – 0 – 0   schváleno  

 

Nové usnesení: 

ZMě schvaluje poskytnutí dotace spolku Pravý Hradec ve výši 30.000,- Kč, jež bude 

účtována z §3429 (ostatní zájmová činnost) na účast skupiny Lakomé Barky na 

mezinárodním festivalu ve Finsku a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné 

finanční podpory, uzavřené mezi poskytovatelem městem Klecany a příjemcem spolkem 

Pravý Hradec.  

Hlasování:  11 – 0 – 0   schváleno  

 

Prodej pozemku – Ing. Ján Sedliačik 

Místostarosta konstatoval, že v usnesení č. 3/2017 ze dne 11. 5. 2017 došlo k administrativní 

chybě v bodu I. Schvaluje, bod č. 12 (prodej pozemku p. Sedliačikovi) - cena pozemku byla 

odhadcem stanovena na 370,- Kč/m
2
, výměra pozemku je 201 m

2
, celková cena je tedy 

74.370,- Kč, na tuto (správnou) cenu + cenu znaleckého posudku byla i vystavena kupní 

smlouva, usnesení je ale třeba revokovat, administrativní chybou je uvedena cena jiná.  

 

Místostarosta přečetl původní chybné 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 m
2
 podle 

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

Klecany za cenu 370,- Kč/m
2
 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.  

 

Usnesení: 

ZMě revokuje usnesení č. 3/2017 ze dne 11.  5.  2017, I. Schvaluje, bod č. 12) 

Hlasování:  11 – 0 – 0   schváleno  

 

Nové 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 m
2
 podle 

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

Klecany za cenu 370,- Kč/metr
2
 tj. 74.370,- Kč + 4.598,- Kč za vypracování znaleckého 

posudku č. 145/3085/16 tj. celkem 78.968,- Kč. Záměr prodat část pozemku byl vyvěšen 

na úřední desce městského úřadu od 20. 3. 2017 do 5. 4. 2017.  

Hlasování:  11 – 0 – 0   schváleno  
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4. Rozpočtové opatření č.  4 

Starosta konstatoval, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi návrh RO č. 4, které 

zpracovala účetní města paní Peková. Starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných k RO č. 

4 dotaz nebo připomínku.   

 

Přihlásila se pí Brožová a zeptala se, co znamená ulice Na Vršku na pěší. Starosta sdělil, že se 

jedná o zprůchodnění do zahrádek.   

 

Ing. Bendl za finanční výbor uvedl, že finanční výbor nemá připomínek, RO č. 4 bylo 

projednáno korespondenčně.  

 

Dále se pí Brožová dotázala, na částku 4 mil. Kč na položce nebytové hospodářství – 

rekonstrukce Rychty, zda budou prostředky profinancovány.  Starosta odpověděl, že ano, nyní 

stojíme před vydáním stavebního povolení. U těchto velkých staveb dochází k průběžné 

fakturaci po měsíci, tzn. prostředky budou určeny dle skutečné výše a hlavně podle 

vysoutěžené ceny bude možné informovat zastupitelstvo o finančním plnění.   

 

Dále se pí Brožová dotázala na položku bezpečnost a pořádek − rekonstrukce a vybavení 

policejní služebny, zda se jedná o rekonstrukci, která již proběhla. Místostarosta odpověděl, 

že na začátku byl stanoven rozpočet, co kolik bude stát, ale šlo o odhad, resp.  předpokládané 

náklady.   

 

Závěrem pí Brožová konstatovala, že by lidé měli být informováni o rozsahu služeb MP 

Klecany. Starosta odpověděl, že na webových stránkách města je zpráva o činnosti MP 

Klecany a velitel sepíše do zpravodaje aktuality (změna přestupkového zákona).   

 

Nikdo další neměl připomínku, proto dal starosta hlasovat o návrhu usnesení.   

 

Usnesení: 

ZMě schvaluje RO č. 4/ 2017 v předloženém znění.   

Hlasování: 11 – 0 – 0   schváleno  

 

 

5. Návrh finančního vypořádání majetku VKM 

Starosta předal slovo Mgr. Kotrbovi, pověřenému zastupiteli k otázkám ČOV.   

 

Mgr. Kotrba uvedl, že ke dni 19. 6. 2017 byl mezi vedením města Klecany a vedením VKM 

a. s. předjednán návrh dohody o vypořádání majetku VKM a. s. v areálu ČOV Klecany. Tento 

návrh zahrnuje úhradu projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, kterou jsme použili 

při změně projektu před dokončením a při žádosti o dotaci na intenzifikaci ČOV Klecany, 

dále úhradu nákladů s napojením ČOV na distribuční síť ČEZ, což byl počáteční krok 

zahájené rekonstrukce ČOV investovaný VKM a. s. a konečně úhradu nemovitého majetku 

VKM a. s. v areálu ČOV Klecany.  Ten zahrnuje dešťový oddělovač na přítoku, 

železobetonovou štěrbinovou nádrž, železobetonovou dosazovací nádrž, propojovací potrubí 

mezi dešťovým oddělovačem a vodotečí, dále mezi štěrbinovou nádrží a čerpací stanicí, a 

nakonec mezi dosazovací a štěrbinovou nádrží. Součástí je také kanalizační šachta a 

elektroměrový pilíř s rozvaděči. Cena projektové dokumentace byla prokázána příslušnými 

fakturami a výpisy z účtu VKM a. s., stejně tak náklady na napojení na distribuční síť ČEZ. 

Nemovitý majetek byl oceněn nezávislými znaleckými posudky společnosti Česká znalecká, 

a. s. se sídlem Hradec Králové, Nezvalova 423 a soudním znalcem v oboru ekonomika, 
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stavebnictví, doc. ing. Ivou Čihákovou CSc. Rozdíl ocenění (Česká znalecká a. s. -

2.246.218,24 Kč, doc.  Čiháková -  1.603.250,70 Kč) mezi znaleckými posudky je způsoben 

rozdílným výkladem životnosti objektů. Jednáním bylo dosaženo kompromisu, tedy 

1.986.738,74 Kč.  Ze závěrů vyjádření JUDr. Pavly Plašilové, advokátky specializující na 

vodohospodářské právo, vyplývá, že nabytí majetku za tuto cenu je zákonné dle zákona o 

obcích a v souladu s péčí řádného hospodáře, neboť je v zájmu zachování a rozvoje ČOV 

resp. dalšího rozvoje města Klecany v souvislosti s nutností, v souladu s nařízením vlády č. 

401/2015 Sb., rekonstruovat a intenzifikovat ČOV, s využitím dotačního titulu z Operačního 

programu Životní prostředí, číslo výzvy 05_16_042, název výzvy -  MŽP_42. výzva, PO 1, 

SC 1.1, což povede k úspoře finančních prostředků města ve výši 34.304.316,70 Kč.  Návrh 

dohody o vypořádání předpokládá, že VKM a. s.  pronajme své stavební objekty v areálu 

ČOV po dobu do schválení dohody statutárními orgány obou stran zdarma, umožní městu 

trvale využívat vodoměrná zařízení pro odečty stočného a poskytne data o kanalizaci 

z geografického systému GIS. Celková úspora pro město v průběhu 10 let činí 1.180.000,-Kč. 

Důležitou součástí je povinnost VKM a. s.  stáhnout odvolání ve věci povolení stavby 

z hlediska stavebního a vodoprávního. Toto je důležité i z časového hlediska pro splnění 

podmínek dotačního titulu i vzhledem k dočasnému povolení Povodí Vltavy k provozování 

ČOV. Odvolání ve věci převodu provozování ČOV a další vodohospodářské infrastruktury v 

Klecanech bylo vyřešeno vydáním pověření veřejné služby, což zúžilo celé převzetí pouze na 

majetkoprávní vyrovnání.    

 

Starosta uvedl, že ze strany VKM a. s. je maximální snaha, nicméně kdo chce vlastnit 

projektovou dokumentaci, musí si ji zaplatit (ačkoliv prostředky šly ze svazku obcí VKM – na 

tom se shodli i zástupci svazku obcí VKM. Nová elektrická přípojka byla zhotovena z těchto 

prostředků, což zjednodušilo prodloužení stavebního povolení.   

 

Mgr. Václavíková se dotázala, proč se liší částka za projektovou dokumentaci v prvním 

usnesení od částky uvedené jako kompromis. Mgr. Kotrba uvedl, že jde o tři různé částky ke 

třem různým věcem.   

 

Ing. Bendl se zeptal, zda nový provozovatel nenarazil na závažné nedostatky nebo problémy. 

Starosta odpověděl, že bylo objeveno mnoho problémů, ale všechno je v řešení.   

 

Nikdo další se nehlásil o slovo, proto Mgr. Kotrba přečetl návrh usnesení a dal o něm 

hlasovat.  

 

Usnesení:  

Zastupitelstvo města Klecany schvaluje dohodu o vypořádání týkající se projektové 

dokumentace k stavebnímu povolení s VKM a. s.  a úhradu částky 2.042.390,- Kč bez 

DPH ve prospěch VKM a. s.  

Hlasování: 11 – 0 – 0  schváleno  

 

snesení:  

ZMě Klecany schvaluje dohodu o vypořádání týkající se nákladů spojených 

s připojením ČOV k distribuční síti ČEZ a úhradu částky 344.112,- Kč bez DPH ve 

prospěch VKM a. s.  

Hlasování: 11 – 0 – 0  schváleno  
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Usnesení:  

V zájmu zachování a rozvoje ČOV resp.  dalšího rozvoje města Klecany v souvislosti 

s nutností rekonstruovat a intenzifikovat ČOV ZMě Klecany schvaluje dohodu o 

budoucí smlouvě kupní na nemovitý majetek VKM a. s. v areálu ČOV Klecany v ceně 1. 

986.738,74 Kč bez DPH ve prospěch VKM a. s.  

Hlasování: 11 – 0 – 0  schváleno  

 

 

6. Schválení přijetí dotací – hasičský vůz, hasičská garáž, sociální bydlení 

Místostarosta uvedl, že zastupitelé v materiálech obdrželi informace a návrhy usnesení k 

přijetí dotací od Středočeského kraje na hasičský vůz, garáž u hasičské zbrojnice a dotaci od 

Ministerstva pro místní rozvoj na sociální bydlení.  

 

Na hasičský dopravní automobil i garáž již město dotaci obdrželo od Ministerstva vnitra a 

ZMě dotaci na minulém zasedání přijalo. Toto je další dotace na tyto akce, tentokrát od kraje. 

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

 

Usnesení:  

ZMě schvaluje přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 

pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 

podpory dobrovolných hasičů a složek IZS č.j. 082173/2017/KUSK ze dne 13. 7. 2017 na 

akci „Pořízení dopravního automobilu v provedení základním pro sbor dobrovolných 

hasičů Klecany“ ve výši 300.000,- Kč v rámci programu Dotace pro JSDH na rok 2017 - 

tematické zadání: DOP - Krajská podpora nákupu nového dopravního automobilu.  

Hlasování:  11 – 0 – 0   schváleno 

 

Usnesení:  

ZMě schvaluje přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 

pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 

podpory dobrovolných hasičů a složek IZS č.j. 082173/2017/KUSK ze dne 13.  7.  2017 

na akci „Garáž pro hasičský vůz, k. ú.  Klecany 91/14“ ve výši 510.000,- Kč v rámci 

programu Dotace pro JSDH na rok 2017 - tematické zadání: ZBR - Krajská podpora 

výstavby požárních zbrojnic.  

Hlasování:  11 – 0 – 0   schváleno 

 

Místostarosta uvedl, že sociální byty se budou budovat v areálu dolních kasáren (v blízkosti 

DPS), projekt je k nahlédnutí na webu města.   

 

Usnesení:  

ZMě schvaluje přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Integrovaného 

operačního programu, specifický cíl: zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 

k sociální inkluzi, na akci „Sociální byty č.p. 971 ve městě Klecany“, identifikační číslo 

EIS: CZ.06.2.56/0.0./0.0/16_032/0003123, podporu v celkové maximální výši 6.738.979,50 

Kč. Vlastní zdroje z rozpočtu města Klecany jsou ve výši 748.775,50 Kč z celkových 

způsobilých výdajů 7.487.755,- Kč.  Nezpůsobilé výdaje jsou ve výši 3.410.483,- Kč, tedy 

celkem vlastní zdroje z rozpočtu města Klecany jsou ve výši 4.159.258,50 Kč.   

Hlasování:  11 – 0 – 0   schváleno 

 

Pí Brožová se dotázala, zda se vše stihne v termínu. Starosta odpověděl, že zatím to vypadá, 

že se vše stihne, pokud ne, město požádá o prodloužení termínu.   
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7. Podání žádosti o dotaci – sportoviště 

Starosta uvedl, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi informace o záměru podání 

žádosti o dotaci na sportoviště. Situace záměru je zveřejněna na webu města. Dotace je 

z MŠMT ve výši až 60 % nákladů. Plánované sportoviště bude umístěno v areálu fotbalového 

hřiště, na nevyužitých a ladem ležících pozemcích. Stávající sportoviště mají nedostatečnou 

kapacitu, některá chybí úplně.   

Místostarosta doplnil, že v současnosti nemáme hřiště na beach volejbal, hřiště s umělou 

trávou na fotbal, hřiště na hokejbal, kde je možnost v zimních měsících vytvoření ledové 

plochy – zatím s přírodním chlazením, do budoucna s možností umělého chlazení, in-line 

dráha na brusle, nebo skate park, který není součástí dotace, ale stavěl by se v návaznosti na 

tento projekt. Projekt byl připraven již pro předešlé výzvy, dotace však v minulosti přidělena 

nebyla.   

 

Pí Tomášová se dotázala, které ze hřišť bude kropeno – bylo odpovězeno, že by mělo jít o 

víceúčelové hřiště s osvětlením a mantinelem.   

 

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

 

Usnesení: 

ZMě schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Sportovní areál Sportklub Klecany“ 

do Programu MŠMT - 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu a 

spolufinancování projektu „Sportovní areál Sportklub Klecany“ v minimální výši 40 % 

celkových způsobilých výdajů, případně i zajištění vlastních finančních prostředků na 

financování nezpůsobilých výdajů projektu.  

Hlasování:  8 – 0 – 3  schváleno  

zdržely se: Mgr.  Šoltysová, pí Tomášová, Mgr.  Václavíková)  

 

 

8. Zrušení předkupního práva 

Starosta konstatoval, že materiály k tomuto bodu byly doručeny na MěÚ Klecany včera (9. 8. 

2017). Jedná se o žádost manželů Brzobohatých z Prahy 3.  

 

Toto předkupní právo pro město Klecany bylo v roce 1994 součástí kupní smlouvy a bylo 

zaneseno do KN. Stejné předkupní právo zastupitelstvo řešilo při prodeji pozemku pana 

Adama panu Kopsovi, kdy město svého práva nevyužilo. Je na zvážení zastupitelstva, zda si 

hodlá předkupní právo ponechat, nebo zda důvody pro jeho platnost již pominuly. 

V materiálech byl zaslán návrh dohody, kterou předložil vlastník pozemku a kupní smlouva 

z r. 1994 (scan je bohužel hůře čitelný, lépe čitelná kopie je k nahlédnutí na MěÚ).  

 

Město si při prodejích pozemků v této lokalitě vyhradilo předkupní právo, starosta uvedl, že 

přesný důvod nezná, je to 23 lez stará záležitost. Pravděpodobně se tak stalo z důvodu, aby 

zde mělo město vliv na výstavbu a dělení pozemků a případné spekulace s pozemky.   

Závěrem starosta uvedl, že se jednalo o úzké pozemky, zřejmě zde byly plánované řadové 

domky. S ohledem na to, že na parcele nic není, nečiní mu žádný problém toto předkupní 

právo zrušit.   

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

ZMě schvaluje uzavření dohody o zrušení předkupního práva s Drahomírem 

Brzobohatým a Hanou Brzobohatou, oba bytem Vinohradská 1784/134, Praha 3 – 

Vinohrady k pozemku parc. č. 205/18 v k. ú.  Klecany.  

Hlasování:  10 – 0 – 1   schváleno (zdržela se: Mgr.  Stanislavová) 

 

 

9. Informace 

Místostarosta přečetl zprávu o činnosti MP Klecany, kterou již rozesílal mailem, jedná se o 

činnost v měsíci červenci. MP Klecany vyjížděla k požárům, řešila krádeže, byla předvolána i 

ke sporu, kdy stavební firma požadovala přemrštěnou cenu za střechu (neměli sice pravomoc 

řešit, ale její přítomnost na místě napomohla). MP Klecany se navíc podařilo odchytnout tři 

exotická zvířata – nosála jihoamerického, páva a hada.  

 

Pí Tomášová se přihlásila o slovo a uvedla, že dnes (10. 8. 2017) chtěla navštívit služebnu MP 

Klecany, ale bylo zamčeno a na dveřích nebyly uvedeny úřední hodiny. Starosta odpověděl, 

že od září budou úřední hodiny, MP má mobilní telefony, lze se s nimi dohodnout. 

V budoucnu bude snaha, aby měli strážníci hodně pochůzkové činnosti.   

 

 

10. Diskuze 

Mgr. Šoltysová se zeptala, co se děje na rohu u budoucí školky. Bylo sděleno, že si majitel 

vytyčil pozemek a bude tam cesta jen pro pěší. Dále se Mgr. Šoltysová zeptala na stavební 

práce u pole – starosta vysvětlil, že jde o sportoviště, má zde vzniknout hala s tenisovými 

kurty, restaurace a dětské hřiště.  

 

Pí Tomášová vznesla dotaz na sociální bydlení a nájemní bydlení. Uvedla, že je dobré, že se 

plánuje 5 nebo 6 bytů, ale má několik výhrad – jednak jsou byty dost velké na to, že má jít o 

sociální bydlení (starosta odpověděl, že velikost bytů byla podmínkou). Dále pí Tomášová 

udela, že ve studii bylo počítáno s více byty a některé z nich měly být nájemní. Starosta 

odpověděl, že tomuto zabránily podmínky poskytnutí dotace.  

Dále se pí Tomášová zeptala, kolik lidí v Klecanech vlastně pobírá příspěvek na bydlení. 

Sama zjišťovala a MPSV jí sdělilo, že jde o 17 lidí v Klecanech a dalších 10 lidí v okolí, to je 

dost lidí v tísni. Dále pí Tomášová poukázala na to, že existující demografická studie by měla 

být aktualizována. Starosta odpověděl, že k aktualizaci došlo v červnu. Pokud nebyla 

zveřejněna na webových stránkách města, bude sjednána náprava.  

 

Ing. Černý se zeptal na možnost podpory pro podnikatele – jak je to například s popelnicemi. 

Starosta sdělil, že dotační tituly zahrnují obce, spolky a podnikatele, v Klecanech zatím nikdo 

o nic nežádal.  Pokud se bavíme o komunálním odpadu, nebo například o reklamních tabulích, 

plošně to žádného podnikatele nezajímá.  

 

Ing. Černý se dále zeptal ohledně možnosti parkování za restaurací La Locanda u hřbitova. 

Často zde parkují lidé zřejmě z NÚDZ, nikdo z restaurace, proto se Ing. Černý zeptal, zda by 

se to nedalo nějak řešit. Z diskuze vyplynulo, že je situace za stávajících podmínek prakticky 

neřešitelná. 

 

Mgr. Šoltysová se dotázala, jak to dopadlo s kompostéry, zda se sešlo dost žádostí. Starosta 

sdělil, že ano. Každý kdo podal žádost, bude mít smlouvu a sám bude zodpovídat za to, 5 let 

má kompostér u sebe – město do toho nebude nijak zasahovat, evidovat apod.  
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Mgr. Tomášová se ještě dotázala, zda se lze dohodnout ohledně projednání sociálního 

bydlení. Starosta odpověděl, že určitě, bude diskutován požadavek na p. Soukupa.  

 

 

11. Schválení přehledu přijatých usnesení 

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

zasedání ZMě. Usnesení za návrhovou komisi přečetla Ing. Holubová.  

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:  11 – 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.  

 

Zasedání ukončeno ve 20:10.   

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

……………………………… …………………………………. .  

  Mgr.  Pavel Kotrba     Ing.  Jiří Bendl 

 

 

 

 

 

……………………………… …………………………………. .  

        Bc.  Daniel Dvořák Ivo Kurhajec 

místostarosta starosta 

 

 

 

 


