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Zápis č.  6/2017 ze zasedání zastupitelstva města Klecany,  

které se konalo dne 5. října 2017 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 26. 9. 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 21. 9. 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 Ing. Holubová, Mgr. Václavíková, pí Brožová. P. Hora přijde později.   

 

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, Ing. Bendl, p. Medek 

Hlasování:  11 – 0 – 0   schváleno 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu zvolení dvou ověřovatelů zápisu: 

p. Šebek, Mgr. Stanislavová 

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. Zadání změny ÚP č. 4 

4. Petice občanů – provoz restaurace Farm Table 

5. TJ Sokol – dodatek ke smlouvě 

6. Rozpočtové opatření č. 5 

7. OZV o pravidlech pro pohyb psů  

8. Informace 

9. Diskuze 

10. Schválení přehledu přijatých usnesení  

11. Závěr       

 

V 18:22 přišel p. Hora, od tohoto okamžiku bylo přítomno 12 členů ZMě. 

 

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.   

Hlasování:  12 – 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. 
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Starosta dal hlasovat o průběhu diskuze ke každému bodu zvlášť.  

Hlasování:  12 – 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 přihlásila pí Pacovská a uvedla, že v minulosti na zasedání ZMě byla prezentována 

plánovaná revitalizace mokřadu, většina zastupitelů byla proti tak razantnímu zásahu, prakticky nic 

nevzešlo, nicméně si nyní všimla, že se přesto v mokřadu něco děje, tak zda padlo nějaké rozhodnutí. 

Starosta odpověděl, že proběhl průzkum, nyní se připravuje jednání pracovní skupiny. To, co se tam 

děje nyní, je stavební řízení a instalace lapolu, který byl nařízen (souvisí s výstavbou parkování před 

školou – dešťové vody byly svedeny sem a jednou z podmínek bylo odvodnění trasy a právě instalace 

lapolu ropných látek, aby nedocházelo ke znečištění).  

 

Jako další se přihlásila o slovo pí Fluksová a upozornila na to, že chodníky u kostela jsou špatně 

schůdné, dříve zde bylo zábradlí, nyní tam není. Stejná situace je na schodech u Srdíčka. Starosta 

odpověděl, že zábradlí je v návrhu a bude se debatovat, jestli bude v celé trase nebo nebude. Pí 

Fluksová se dále dotázala, zda vůbec někdo chodí po nových chodnících, že se po dlažebních 

kostkách, ze kterých jsou chodníky zhotoveny, nedá pořádně chodit. Starosta odpověděl, že rozumí 

připomínkám, nicméně víme, že na těchto chodnících je permanentní provoz a normálně se po nich 

chodí.  

Pí Nováková se dotázala, zda se budou dávat dlažební kostky i na druhou stranu zastávky. Starosta 

odpověděl, že ano.  

 

Paní Fluksová závěrem konstatovala, že lavičky od kostela k faře jsou nízké a starší lidé nebo lidé 

s omezením pohybu z nich vstávají s obtížemi. Bylo odpovězeno, že jde o certifikované lavičky, ale je 

na zvážení, zda by lavičky nešly vypodložit.  

 

 

3. Pořízení změny č. 4 – územního plánu  

Starosta přivítal zástupce spol. V Invest CZ a.s. – p. Horáka a pí Moučkovou.  

Starosta konstatoval, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi návrh č. 7 na pořízení změny č. 4 

ÚP Klecan. Jedná se o výstavbu na pozemcích parc. č. 171/3, 171/4 a 173. Starosta se zeptal, zda má 

někdo z přítomných nějaké připomínky.  

 

Ing. Bendl se dotázal, zda-li zástupci spol. V Invest CZ obdrželi také stanovisko ing. Vicha. Pí 

Moučková odpověděla, že ano. Ing. Bendl namítnul, že se domnívá, že pí Moučková nemá to 

nejaktuálnější, kde je uvedeno, že se vyhovuje částečně v souladu se stanoviskem pořizovatele. 

Místostarosta vysvětlil, že jsme nemohli ustoupit od podmínky vydání regulačního plánu. 

Pí Tomášová se dotázala, zda by se dala situace v krátkosti shrnout. Starosta uvedl, že došlo ke změně 

v souladu s územním plánem, regulační plán zajistí (i kdyby došlo v budoucnu ke změně vlastníka) to, 

s čím ZMě bylo seznámeno, co připomínkovalo – regulační plán je podklad do územního řízení a musí 

se respektovat. Do budoucna se bude tento nástroj využívat k regulaci výstavby i v jiných lokalitách.  

 

Místostarosta znovu přečetl informace, které zastupitelé obdrželi ve svých materiálech.  

 

Ing. Filinger se zeptal, na základě čeho bude vypracován regulační plán. Místostarosta uvedl, že na 

základě architektonické studie. Ing. Filinger uvedl, že se řešila kapacita ČOV, řešila se hustota 

dopravy apod. a tím, že se nyní umožní větší zastavěnost, přibude více obyvatel, více dětí do školy, 

více aut atd., na což nemáme infrastrukturu. Starosta konstatoval, že o tom víme, přeci se plánuje 

rozšíření školy, je dotace na ČOV. Mgr. Kotrba uvedl, že návrh spol. V Invest CZ se již na zasedání 

ZMě prezentoval a zastupitelé se vším souhlasili. Mgr. Šoltysová namítla, že návrh jsme viděli, ale 
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konkrétně např. p. Šebek řekl, že návrh se mu líbí, ale nikdy pro něj nezvedne ruku, protože nemáme 

infrastrukturu. S podobným názorem se přidal Ing. Filinger. 

 

P. Horák uvedl, že si jsou vědomi, že do města přinesou nové obyvatele, což vyvine tlak na 

infrastrukturu, a proto v žádosti o změnu ÚP navrhli příspěvek 2 mil. Kč (konkrétní forma je na 

zastupitelích) a dále počítají s příspěvkem na posílení ČOV – bude ošetřeno plánovací smlouvou. 

Ing. Filinger se zeptal s kolika obyvateli navíc je ve studii počítáno. Pí Moučková sdělila, že přibližně 

jde o 130 lidí.  

Ing. Černý se dotázal, jaká je aktuální situace s ČOV. Mgr. Kotrba odpověděl, že záležitost ČOV běží 

bez problému, dotace bude schválena, majetkové záležitosti se SČ vodárnami a VKM vyřízeny. 

Starosta informoval, že návrh zadání je na náklady spol. V Invest CZ, toto zadání by mělo být 

doplněno do regulačního plánu a tím zjistíme, zda je možné zastavět nebo ne. Pokud zjistíme, že 

zástavba možná není, tak se realizovat nebude – o tom budou zase rozhodovat zastupitelé.  

Mgr. Šoltysová konstatovala, že dle jejího názoru bude místo rodinných domů sídliště. P. Horák sdělil, 

že ne, bytové domy jsou sice plánovány, ale jsou vysoké 2+1 NP a vytváří bariéru proti hluku od 

hlavní silnice. Na tuto stranu budou orientovány chodby, zázemí, spíže apod. 

 

Starosta zkonstatoval, že byl na základě připomínek připraven tento návrh, Ing. Vich nás upozornil, že 

je dobré se neodklánět od podmínky regulačního plánu, který vytváří limity. V tomto duchu byl 

připraven návrh usnesení.  

Ing. Černý se dotázal na kdy se plánuje realizace, pokud by zastupitelé návrh schválili. P. Horák 

odpověděl, že s výstavbou se počítá v roce 2019. 

 

Místostarosta znovu pro úplnost vysvětlil posloupnost jednotlivých kroků – nejprve zadání změny, 

poté je veřejné projednání  a teprove potom finální schválení změny územního plánu.  

 

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

 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o návrhu č. 7 na pořízení změny územního plánu Klecany. 

Částečně se vyhovuje návrhu č. 7 na pořízení změny č. 4 územního plánu Klecan, 

uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 

v souladu s § 46 odst. 3 stavebního zákona. 

 

2) Zastupitelstvo města schvaluje zařazení návrhu č. 7 na pořízení změny č. 4 územního 

plánu Klecan, uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení, do Pokynů pro zpracování 

návrhu změny č. 4 územního plánu Klecan, které budou součástí Zprávy o uplatňování 

územního plánu Klecan a prověřit možnosti jejich řešení. 

 

3) Zastupitelstvo města ukládá starostovi města informovat o výsledku jednání 

zastupitelstva města k návrhu č. 7 na pořízení změny územního plánu Klecan 

bezodkladně jeho navrhovatele. 

Hlasování:  7 – 4 – 1  neschváleno  

(proti: p. Šebek, Mgr. Šoltysová, pí Tomášová,  

Mgr. Stanislavová; zdržel se: Ing. Filinger) 

 

P. Horák se dotázal, jaký bude další postup s ohledem na to, že připomínky, které zastupitelé na 

minulých jednáních měli, byly zapracovány a přesto nebyla změna ÚP schválena. P. Šebek za sebe 

odpověděl, že většina zastupitelů měla ve svém programu, že nebude podporovat další výstavbu 

bytových domů v Klecanech a naopak bude podporovat rezidenční bydlení. Konkrétně p. Šebek uvedl, 

že mu vadí ty tři bytové domy, ač se mu studie jinak líbí; jakoukoliv změnu, která by v budoucnu 

vedla k tomu, že se budou stavět haly nebo bytové domy, p. Šebek nepodpoří. P. Horák namítnul, že 

zamýšlený bytový dům má velikost rodinného domu, tzn. že nevidí rozdíl, pokud přijdou s rodinným 

domem se stejnou siluetou. Pokud se nelíbí hmota těch domů, od toho byl regulační plán, aby byla 

hmota bytového domu členěna jinak, ale do této fáze zastupitelé návrh nepustili.  
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Ing. Černý vyjádřil názor, že se věc zastavila příliš brzy. Výstavba měla logiku, zapadala do stávající 

situace a v podstatě se zabila zajímavá myšlenka, která se mohla dále vyvíjet.  

Místostarosta konstatoval, že kdyby byl projekt podpořen, vyřešila by se například situace na severní 

straně sídliště (nedostatečný počet parkovacích míst, úzká příjezdová cesta apod).  

Mgr. Šoltysová shrnula věci, které osobně jí vadí, a to že když se řekne rodinný dům, představí si 

např. Boleslavku a zde má problém s tím, že by rodinný dům měly vlastnit např. 3 rodiny. 

Ing. Filinger uvedl, že neměl dostatek informací, a proto se rozhodl zdržet hlasování, nicméně příště 

by již hlasoval pro.  

 

Starosta situaci uzavřel s tím, že pokud budou zástupci spol. V Invest CZ mít zájem přeložit návrh 

v souladu se stávajícím územním plánem, mohou tak učinit na některém z příštích zasedání ZMě. P. 

Horák se dotázal, zda by bylo vhodné udělat podrobnou prezentaci projektu mimo jednání ZMě. O 

prezentaci projevil zájem Ing. Filinger a Ing. Černý. 

 

Místostarosta konstatoval, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi návrh na rozšíření Podnětů 

města ke změně č. 4 ÚP, který je přílohou č. 2 usnesení č.4/2017 ze dne 15. 6. 2017. Nikdo neměl 

připomínku, proto místostarosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.  

 

Usnesení: 

Změ schvaluje rozšíření přílohy č. 2 usnesení č. 4/2017 ze dne 15. 6. 2017 – Podněty města 

Klecany na pořízení č. 4 změny územního plánu města Klecany o body č. 4) a 5) a jejich zařazení 

do Pokynů pro zpracování návrhu změny č. 4 územního plánu Klecany, které budou součástí  

Zprávy o uplatňování územního plánu Klecan a prověřit možnosti jejich řešení. 

− bod č. 4) prověřit úpravu ukazatele zastavěnosti plochy na plochách určených pro 

výstavbu RD tak, aby zastavěná plocha tvořila maximálně 30% plochy stavební parcely 

a zeleň minimálně 40% plochy stavební parcely 

− bod č. 5) prověřit možnosti úprav územního plánu: 

o odstranit navrhovaný most přes Vltavu v Klecánkách 

o doplnit v seznamu chráněných budov v textové části územního plánu v kapitole 2.2.1. v 

odstavci „Hodnoty urbanistické, architektonické a sochařské“ Špejchar u Beznosků a 

Dellinovu prvorepublikovou funkcionalistickou vilu 

o odstranit ze seznamu chráněných budov v textové části územního plánu v kapitole 2.2.1. 

v odstavci „Hodnoty urbanistické, architektonické a sochařské“ bytové domy pod 

kostelem a na náměstí. 

 

Ing. Bendl měl připomínku, že bytové domy pod kostelem a na náměstí nejsou jako hodnoty 

urbanistické, ale jako „současná hodnotná architektura“.  

Hlasování:  12 – 0 – 0  schváleno 

 

4. Petice občanů k provozu restaurace Farm Table 

Místostarosta informoval přítomné, že dne 15. 8. 2017 byla Městskému úřadu Klecany doručena 

petice „Za znovuobnovení důstojných životních podmínek v okolí restaurace Farm Table“ podepsaná 

sedmnácti občany. Petice byla přijata a byla řešena v souladu se zákonem – tzn. byla postoupena 

příslušným kontrolním orgánům, což je v tomto případě hygienická stanice a stavební úřad. Postup byl 

oznámen členovi petičního výboru p. Kvítkovi. Starosta doplnil, že všichni občané, kteří petici 

podepsali, byli pozváni k jednání na stavební úřad (bude se konat 9. 10. 2017), současně byli zváni na 

dnešní zasedání ZMě, nicméně nikdo se nedostavil.   

Mgr. Stanislavová poznamenala, že četla seznam občanů, kteří petici podepsali a uvedla, že jde zhruba 

o 1/3 lidí ze sousedství restaurace. Ona sama bydlí naproti restauraci Farm Table a potvrdila, že 

skutečně všechny akce končí ve 22 hod. Mgr. Stanislavová pozitvně kvitovala, že současně došlo 

k citlivé rekonstrukci krásného domu, aniž by do toho muselo město investovat.  

 

Starosta informoval, že dojde také k úpravě komunikace a dopravního značení, protože stávající 

situace je nevyhovující. Ing. Černý vznesl návrh, aby byla řešena rovněž situace u restaurace La 

Locanda.  



Město Klecany 

 5 

 

Pí Tomášová konstatovala, že při kolaudaci restaurace Farm Table nebyly povoleny hudební 

produkce. Starosta souhlasil s tím, že se tím bude zabývat hygienická stanice, dále stavební úřad, 

právníci. Musí se specifikovat, co je považováno za hudební produkci.  

 

ZMě vzalo na vědomí petici občanů k provozu restaurace Farm Table a způsob vyřízení.   

 

 

5. TJ Sokol – dodatek ke smlouvě 

Starosta konstatoval, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi návrh dodatku ke smlouvě o veřejné 

finanční podpoře mezi městem Klecany a TJ Sokol Klecany. ZMě Klecany na svém zasedání dne 9. 3. 

2017 usnesením č. 2/2017 schválilo v bodě 5. Poskytnutí dotace spolkům dotaci pro TJ Sokol Klecany 

takto: ZMě schvaluje dotaci TJ Sokol Klecany ve výši 330 000,- Kč + 100 000,- Kč v případě setrvání 

týmů v krajských soutěžích.  

Tato podmínka byla splněna, pro soutěžní ročník 2017/2018 TJ Sokol Klecany reprezentuje 

v krajských soutěžích mužů a dorostu. To přináší zvýšené náklady zejména na dopravu a také údržbu 

hřiště i zajištění domácích utkání z důvodu jejich vyššího počtu. Starosta proto přečetl návrh usnesení 

a protože nikdo neměl dotaz, dal o něm hlasovat.  

 

Usnesení:  

ZMě schvaluje podpis dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 1/2017, uzavřené dne 3. 4. 2017 mezi městem Klecany a TJ Sokol Klecany z. s. 

Hlasování:  12 – 0 – 0  schváleno 

 

 

6. Rozpočtové opatření č. 5/2017 

Starosta konstatoval, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi návrh RO č. 5 s komentářem, které 

zpracovala účetní města pí Peková. Starosta se dotázal, zda má někdo k návrhu připomínku.  

 

Místostarosta vysvětlil, že zastupitelé dostali upravený rozpočet – jde o rekonstrukci školní jídelny, 

některé provozy se budou přesouvat do suterénu z důvodu navýšení kapacity. Starosta doplnil, že 

studie počítá se zvětšením kuchyně a jídelny, ale bude se stěhovat kancelář vedoucí kuchyně a tím se 

okamžitě zvýší kapacita. Stavební úřad na ohlášku vydá stavební povolení po projednání 

s hygienickou stanicí a s hasiči, tzn. v zimních měsících by se mohlo realizovat a začátkem roku by se 

daly využívat již navýšené kapacity.  

P. Šebek se dotázal, zda sklep již není veden jako kryt civilní obrany. Starosta odpověděl, že ne.   

 

Usnesení:  

ZMě schvaluje RO č. 5/ 2017 v předloženém znění.  

Hlasování:  12 – 0 – 0  schváleno 

 

 

7. OZV o pravidlech pro pohyb psů  

Místostarosta uvedl, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi návrh upravené vyhlášky pro pohyb 

psů. 

 

Ve vyhlášce došlo k těmto změnám oproti OZV č. 6 z r. 2007 − vyhláška byla zjednodušena, byl 

aktualizován seznam ulic a hlavně byly na základě jednání s Mysliveckým spolkem Zdiby - Klecany 

vyčleněny plochy pro volný pohyb psů, které jsou sice honitbou, ale myslivecká činnost zde není 

vykonávána a myslivci souhlasí s jejich využitím k těmto účelům. Seznam těchto míst je uveden 

v příloze č. 2 a vyznačen na mapce. Pokud se tento krok osvědčí a podaří se nám určit a vyjednat další 

lokality pro volný pohyb psů, příloha může být jednoduše doplněna.  

Text vyhlášky byl konzultován s Mysliveckým spolkem a s Ministerstvem vnitra ve věci zákonnosti 

navrhované vyhlášky. Vyhlášku může ZMě buď rovnou přijmout, nebo samozřejmě navrhnout 

úpravy, které budou do vyhlášky do nejbližšího zasedání zapracovány. Pokud bude přijata, obratem 
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osadíme místa pro volný pohyb psů informačními tabulkami a budeme o této možnosti informovat 

chovatele psů. 

Jako další krok k uspokojení potřeb chovatelů psů plánujeme zřízení „psí louky“ blíže k centru města. 

 

P. Šebek se přihlásil o slovo a uvedl, že současnou špatnou vyhlášku pouze nahradíme jinou špatnou 

vyhláškou. Základem je to, že původní i novou OZV odsuzujeme k tomu, že ji většina lidí nebude 

respekovat. Místo aby se určité skupině lidí usnadnil život, nutíme je k tomu, že budou vyhlášku 

porušovat. V zákoně o ochraně zvířat je uvedeno, že člověk nesmí bránit přirozenému pohybu zvířete. 

P. Šebek dále uvedl, že on osobně by rozhodně nebyl pro to, aby byl volný pohyb psů umožněn všude, 

ale řešení, že vyčleníme asi 4 místa pro volný pohyb psů není šťastné i s ohledem na fakt, že některá 

místa jsou velmi vzdálená. Současně p. Šebek navrhnul, zda by místa určená pro volný pohyb psů 

nemohla být specifikována jiným způsobem než výčtem ulic – některé ulice nemají název. P. Šebek 

dále uvedl, že má informaci od myslivců, že cokoliv, co navazuje na zastavěnou plochu obce, je 

vedeno jako honitba. Myslivci ale tolerují pohyb psů v nějaké rozumné vzdálenosti od zastavěné 

plochy, proto p. Šebek navrhnul vymezit nějaký prostor od zastavěné plochy, kde bude volný pohyb 

psů povolen. Starosta s tímto souhlasil a připomněl, že se zvažuje zřízení psí louky v lokalitě za 

garážemi (protože pokud dojde ke směně pozemků s církví, dojde ke změně na stávajícím cvičáku).  

O slovo se přihlásil p. Němeček a uvedl, že v zákoně je řečeno, že pes musí jít na dosah člověku, aby 

případně mohl člověk zasáhnout. Vyhláška musí vycházet ze zákona.  

P. Šebek navrhnul o OZV o pravidlech pro pohyb psů nyní nehlasovat a OZV dopracovat. V této 

chvíli, pokud bude vyhláška schválena, tak vlastně některé lokality v Klecanech budou určeny 

k volnému pohybu. P. Šebek navrhnul, že by se měla specifikovat místa, kde je volný pohyb psů úplně 

zakázán (např. dětské hřiště, okolí školy, apod). Místostarosta namítnul, že pokud vyhláška schválena 

nebude, zůstává v platnosti stávající vyhláška.  

Mgr. Šoltysová zmínila informaci od známé, že například u Mexika se neustále pohybují psi  na volno 

a bez majitelů. Místostarosta uvedl, že v tomto případě je nutné zavolat městskou policii, nyní už jsou 

vybaveni (odchytová tyč, rukavice, čtečka čipů) a mohou konat a ukládat pokuty.  

P. Němeček konstatoval, že na začátku volebního období bylo řečeno, že kontrolní výbor chce zrušit 

volné pobíhání psů a dotázal se, jaká je aktuální situace. Pí Tomášová řekla, že se tehdy možná 

zvažovalo psí hřiště.  

Mgr. Šoltysová se dotázala, zda máme kontakty na majitele psů v případě, že jsou psi čipovaní nebo 

mají známku. Bylo řečeno, že ano.  

Pí Tomášová se dotázala, zda by se tedy nemělo čipování psů zavést povinně. Mgr. Kotrba odpověděl, 

že povinné čipování bude od 1.1.2019. Starosta uvedl, že některé obce situaci řeší tím, že zvýší 

poplatek za psa o cenu čipu a z vybraných peněz psy čipují.  

 

Ve 20.00 jednání opustila Mgr. Šoltysová, od tohoto okamžiku bylo přítomno 11 členů ZMě.  

  

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

 

Usnesení: 

ZMě schvaluje OZV č. 3/2017, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. 

Hlasování:  8 – 0 – 3  schváleno  

(zdrželi se: Ing. Bendl, p. Šebek a pí Tomášová) 

 

Místostarosta sdělil, že vyhlášku lze do budoucna rozšířit nebo upravit na základě návrhu.  

 

8. Informace 

Zpráva o činnosti MP Klecany za měsíce srpen a září 

Starosta informoval, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi zprávu o činnosti městské policie 

Klecany za měsíce srpen a září 2017. Starosta konstatoval, že v současné době dochází k zapracování, 

velitel je dostatečně kompetentní a samostatný. MP Klecany spolupracuje s OP Zdiby. Stále ještě se 

MP Klecany snaží působit spíše preventivně, ale u opakovaných případů již ukládají blokové pokuty.  

Místostarosta doplnil, že se nyní plánuje nákup zimních pneu na služební vůz, dále se bude kupovat 

pro strážníky zimní set oblečení. Se začátkem školního roku se MP Klecany zabývala rychlou jízdou 
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aut (zejména v Boleslavce). Jakmile se vyřeší parkování u školy, dalším krokem by bylo dopravně 

technické řešení v Boleslavce (řešeno s architektem). V budoucnu v Boleslavce proběhne alespoň 

dopravně bezpečnostní akce, do které se zapojí asi i školáci, bude zapůjčen radar a bude se měřit 

rychlost.  

Pí Tomášová se dotázala, jak aktuálně vypadá pokračování řešení dopravní situace v Boleslavce a na 

sídlišti. Starosta odpověděl, že jde o další fázi, která bude bezodkladně navazovat na stavbu parkoviště 

u školy.  

P. Šebek požádal, zda by mohli být policisté ráno v ulici V Boleslavce u školky (zejména mezi 7:40 a 

8:00), neboť každodenně vznikají nebezpečné situace, které ohrožují především malé děti, které nejsou 

kolikrát za vozem ani vidět. Starosta odpověděl, že tento pokyn mají a pokud tedy u školky nejsou, 

bude sjednána náprava.  

 

Pozvánka na lampionový průvod a slavnostní předání nové techniky JSDH 

Starosta uvedl, že dne 25. 10. 2017 se bude konat lampionový průvod a pozval do něj všechny děti. 

Součástí průvodu bude také slavnostní předání nového hasičského vozu, pravděpodobně dojde i 

k vysvěcení vozu p. farářem. 

 

 

9. Diskuze 

Místostarosta informoval, že dne 25. 9. 2017 byl na podatelnu MěÚ doručen návrh sdružení Žijeme 

v Klecanech na zařazení bodů do programu: 

 Zařazení nákladů na nájemní bydlení do rozpočtu 

 Volnočasové aktivity dětí a mládeže ve věku 10 – 18 let 

 Zřízení klikacího rozpočtu 

Vedení města se rozhodlo tyto body do programu nezařadit, ale jednat o nich v diskusi. 

Pí Tomášová avizovala, že bude chtít tyto body zařadit do příštího zasedání ZMě.  

 

Místostarosta sdělil, že město bude realizovat výstavbu sociálních bytů v dolních kasárnách, které 

schválilo na svém jednání ZMě o další bytové výstavbě se zatím neuvažuje. Pí Tomášová vysvětlila 

myšlenku, že jde o zbudování dostupného bydlení pro lidi, kteří v Klecanech již bydlí, ale nemají 

příznivé podmínky. Starosta se podivil, proč tedy nebyl podpořen návrh na vybudování bytů spol. 

V Invest CZ. Pí Tomášová se vyjádřila, že tyto byty by byly finančně nedostupné. Místostarosta sdělil, 

že je mu proti mysli vytvořit finančně dostupné bydlení a dotovat to z veřejných peněz. Ing. Bendl 

souhlasil s tím, že dnes byl shozen projekt, který cílil právě na střední třídu. Tyto byty mohly být 

klidně nájemní. Pí Tomášová namítla, že tito lidé jsou neustále ze strany pronajímatelů vystěhováváni. 

Dále pí Tomášová sdělila, že byty potřebují například učitelé a nemohou si je dovolit financovat 

hypotékou. K tomuto starosta sdělil, že ve škole jsou čtyři nájemní byty s nízkým nájemným jen pro 

potřeby školy, tzn. pro učitele a nejsou obsazeny.  

  

P. Šebek dal ke zvážení, zda by nemělo město mít v záloze byt, který by byl rychle k dispozici 

v případě nenadálé situace. Starosta odpověděl, že takový byt město má, resp. mělo, aktuálně jej 

využívá paní Dagmar z DPS.  

 

Ve 20:25 jednání opustil Ing. Filinger, od tohoto okamžiku bylo přítomno 10 členů ZMě.   

 

Pí Tomášová dále požádala, aby byl splněn bod zřízení rozklikávacího rozpočtu, ke kterému se vedení 

zavázalo ve svém volebním programu. Starosta konstatoval, že klikací rozpočet byl  u spol. Gordic 

objednán 5. 10. 2015 a následně nainstalován a zprovozněn. Je tedy již více než jeden a půl roku 

k dispozici na webu města. Ing. Bendl konstatoval, že je škoda, že není vidět počet přístupů, protože 

by jej zajímalo, kolik lidí se na rozpočet podívá. 

Pí Tomášová uvedla, že klikací rozpočet, který je v Klecanech používán, neumožňuje 

rozkliknutí do detailu k fakturám. Starosta odpověděl, že klikací rozpočet jde rozkliknout 

k jednotlivým paragrafům. Dále poznamenal, že město, které dávala pí Tomášová za vzor, má 
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pro klikací rozpočet celý odbor o 12 lidech a takto podrobný rozpočet nemají ani velká města, 

která na to mají kapacity.  
 

Mgr. Stanislavová konstatovala, že akce u příležitosti 510. výročí založení města Klecany se velice 

povedla a dotázala se, kolik stála. Starosta odpověděl, že přibližně 55-60 tis. Kč, detailní vyúčtování 

bude k dispozici, jakmile bude hotovo. Akce byla moc pěkná, starosta poděkoval všem, kteří se 

podíleli na organizaci, jen škoda, že se zúčastnilo málo lidí (bohužel nebyl k dispozici jiný termín). 

 

Dále starosta informoval, že proběhly slavnosti pravého a levého břehu a poděkoval organizátorům.  

 

Pí Tomášová se dotázala, zda se plánují oslavy stého výročí vzniku republiky. Starosta odpověděl, že 

zatím ne i s ohledem na fakt, že příští rok budou volby. Padl však nápad, že by mohlo být výročí 

připomenuto v rámci slavností pravého a levého břehu – akce by se mohla nést v prvorepublikovém 

duchu (dobové oblečení, trikolory apod.). Pí Tomášová doporučila se zaměřit na možnost zapojit se do 

společných oslav v rámci kraje, o kterých slyšela v tv.  

 

 

10. Schválení přehledu přijatých usnesení 

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

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

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:  10 – 0 – 0   schváleno 

 

 

11. 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 20:40   

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

……………………………… …………………………………. .  

     Mgr.  Eva Stanislavová     Dušan Šebek  

 

 

 

 

 

……………………………… …………………………………. .  

        Bc.  Daniel Dvořák Ivo Kurhajec 

místostarosta starosta 

 


