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Zápis č.  7/2017 ze zasedání zastupitelstva města Klecany,  

které se konalo dne 26. října 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 

18.10.2017, 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 16.10.2017. 

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. Omluvili se Mgr. Šoltysová a p. Šebek. Ing. Filinger ohlásil, že se dostaví 

v průběhu jednání.  

 

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: 

Mgr. Stanislavová, Mgr. Václavíková, pí Brožová 

Hlasování:  12 – 0 – 0   schváleno 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu zvolení dvou ověřovatelů zápisu: 

Ing. Holubová, Ing. Bendl 

Hlasování:  12 – 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 - záměr spol. V-INVEST 

4. Výstavba nájemního bydlení 

5. Dostavba Rychty a společenského sálu 

6. Směna pozemku 

7. Volnočasové aktivity mládeže 

8. Klikací rozpočet města 

9. Rozpočtové opatření č. 6 

10. Informace 

11. Diskuze 

12. Schválení přehledu přijatých usnesení  

13. Závěr       

 

V 18:23 přišel Ing. Filinger, od tohoto okamžiku bylo přítomno 13 členů ZMě. 
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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 programu hlasovat.   

 

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

 

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:  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.  

Nikdo z přítomných se nehlásil o slovo.  

Starosta navrhnul projednat bod č. 4 Výstavba nájemního bydlení přednostně s ohledem na 

přítomnost zástupce firmy FDB. Nikdo neměl námitku.   

 

3. Výstavba nájemního bydlení  

Slovo dostala pí Tomášová a přivítala Ing. Jazairiho, zástupce firmy FDB. Ing. Jazairi 

v kostce představil projekt finančně dostupného bydlení a jeho hlavní myšlenky – jedná se 

o trvale udržitelný systém, který generuje malý zisk a zároven poskytuje možnost bydlení pro 

lidi, kteří mají nižší příjmy (zdravotní sestry, policisté, akademici, mladí lidé apod.). Finančně 

dostupné bydlení má různé formy - družstevní, nájemní, v majetku města, kombinace veřejné 

a soukromé sféry. V ČR má tento systém tradici (Spořilov v Praze, Zlín), ve světě také 

funguje (Německo, Anglie, Holandsko a další). V ČR ceny nemovitostí kritické, řada lidí 

nedosáhne ani na komerční, ale ani nespadají do sociálního bydlení. Ing. Jazairi uvedl, že s pí 

Tomášovou hledali možnosti pro město Klecany. 

 

Ing. Filinger se přihlásil o slovo a dotázal se, jakým způsobem dojde ke zmenšení tlaku na 

infrastrukturu, jak zmiňoval Ing. Jazairi, když lidé budou bydlet buď ve vlastním nebo ve 

finančně dostupném bydlení, ale počet lidí ve městě zůstane stejný. Ing. Jazairi vysvětlil na 

příkladu Prahy – je zde spousta brownfieldů, které by se mohli zastavovat bydlením, lidé by 

tím pádem mohli zůstat ve městě a město by nemuselo vynakládat finance na infrastrukturu. 

Místostarosta poznamenal, že zrovna v Praze jsou ceny bydlení ovlivněny tím, že je zde 

omezená výstavba. Místostarosta se dále zeptal, jakým způsobem bude rozlišeno, kdo na toto 

prakticky dotované bydlení dosáhne a kdo to bude určovat. Ing. Jazairi odpověděl, že se bude 

posuzovat příjem rodiny. Místostarosta uvedl příklad Neratovic, kde se podobné bydlení 

přiděluje obálkovou metodou nejvyšší nabídce, což možná není sociální, ale je to 

transparentní. 

 

Ing. Jazairi konstatoval, že jde vlastně o městské služební byty, které patří městu, budou 

postaveny společně s investorem v nějakém poměru (město má brownfield, vloží 

developerovi s tím, že vznikne např. 50 % nájemních bytů a 50 % bytů bude komerčních).  
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Mgr. Kotrba se přihlásil o slovo a konstatoval, že Ing. Jazairi zmiňuje světová velkoměsta 

jako je Vídeň, ale zde jsme v ČR v Klecanech. Z toho, co Ing. Jazairi říká, Mgr. Kotrbovi 

vyplývá, že v podstatě nejde o sociální bydlení, ale řeč je o bytech pro městské zaměstnance. 

Toto je ale již vyřešeno, viz např. byty ve škole. Co se týče kritérií pro přidělování – tak 

pokud vznikne nějaký seznam podle příjmů, nebude možné posuzovat, jaké povolání uchazeč 

zastává. Dále co se bude dít ve chvíli, kdy rodina, která bude bydlet v sociálním bytě, získá 

nějaký příjem – kdo bude situaci posuzovat. Ing. Jazairi odpověděl, že na to existují komise, 

které situaci vyhodnocují.  

 

Ing. Filinger se znovu zeptal, kde bude klíč, kdo bude rozhodovat. Pí Tomášová odpověděla, 

že bude také rozhodující, koho se město rozhodne podpořit (seniory, mladé lidi, kteří se 

narodili v Klecanech apod.).  

 

Starosta konstatoval, že město získá dotaci na sociální bydlení – výstavbu 6 bytů, 

pravděpodobně v nich bude bydlet matka samoživitelka, důchodce a jeden sociálně slabý 

člověk. Je to projekt, který stát podporuje 90 % dotací. Už při schvalování projektu jsme se 

bavili o tom, že pokud se tento projekt osvědčí, tuto věc bychom podporovali. Zatím každý 

developer, který se tu objevil, chtěl pozemky pouze koupit jako celek.   

 

Ing. Černý uvedl, že například ve městě Odolena Voda se podobné (startovací) byty přidělují 

s podmínkou, že je to na tři roky a nájemník musí mít založené stavební spoření, po třech 

letech naspořené prostředky použije jako základ pro hypotéku. 

 

Ing. Filinger vyjádřil názor, že projekt má smysl, ale pořád je to o tom, zda vůbec existují 

takoví developeři, kteří by šli do situace, kdy město dá pozemky a bude chtít mít podíl bytů. 

Ing. Jazairi uvedl, že existují i developeři, kteří jsou zároveň investoři. Mgr. Kotrba se zeptal 

na konkrétního developera. Ing. Jazairi odpověděl, že nyní jedná v Plzni s pivovarem 

Světovar, kdy město jedná s investiční skupinou ABI ohledně public private partnershipu. 

Ing. Filinger konstatoval, že v takovém objemu, jak prezentuje Ing. Jazairi, je to pro města 

od 30 tis. obyvatel výše.  

 

Pí Tomášová uvedla, že pokud se město rozhodne něco udělat s kasárnami, navrhuje spojit se 

s Ing. Jazairim a hledat investora. Starosta konstatoval, že ZMě bere informace na vědomí 

a uvedl, že není problém se v budoucnu potkat s Ing. Jazairim na pracovní schůzce.  

 

Ing. Bendl uvedl, že je s výstavbou v kasárnách počítáno, pro příští rok jsou ale investice do 

další výstavby nereálné.  

 

Ing. Filinger upozornil, že by to určitě nemělo být tak, že někde vznikne ubikace pro lidi, kteří 

nedosáhnou na komerční bydlení – vzniklo by ghetto, musí jít o mix. Pí Tomášová namítla, že 

to nejsou nutně lidé, kteří jsou bez příjmu nebo v tísni nebo jsou problematičtí.  

 

Usnesení:  

ZMě ukládá Radě města zahájit jednání s agenturou FDB na téma rozvoje finančně 

dostupného bydlení.  

 

Hlasování:  11 – 0 – 2   schváleno (zdrželi se: p. Medek, p. Dvořák) 
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4. Zadání změny č. 4 ÚP 

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

změny č. 4 ÚP Klecan. Jedná se o výstavbu na pozemcích p.č. 171/3, 171/4 a 173. Tento  bod 

byl již na pořadu jednání minulého ZMě. Při minulém jednání nebyl návrh schválen, zástupci 

spol. V-Invest seznámili zastupitele, kteří o to projevili zájem, s úpravou projektu, kterou si 

zastupitelstvo vyžádalo po první prezentaci. Zástupci spol V-Invest požádali o opětovné 

zařazení tohoto bodu do jednání ZMě. 

 

P. Horák informoval, že proběhla prezentace projektu dvěma zastupitelům, kteří o to projevili 

zájem. Na základě připomínek ZMě projekt upravili (parkovací stání, propojení lokality se 

stávající lokalitou bytových domů, snížení výšky bytových domů). Celá lokalita má tři druhy 

bydlení (solitérní domy, rodinné domy, bytové domy), součástí areálu je veřejná plocha 

s hřištěm.  

 

P. Horák požádal zastupitele o znovuzvážení přijetí změny a uvedl pro úplnost, že pokud by 

dnes došlo ke schválení, neznamená to, že hned zítra začnou stavět, naopak bude zpracován 

regulační plán a bude znovu možnost se vyjádřit a znovu schvalovat.  

 

Místostarosta doplnil, že se jedná o změnu využití plochy – z rodinných domů na bytové 

domy a solitéry. Vyřeší se tím mimo jiné i katastrofální situace parkování na sídlišti.  

 

Starosta uvedl, že byl na stavebním úřadě za pí Bartákovou a ptal se na regulační plán – už to 

není povinnost, nicméně jsme se rozhodli, že na větší plochy se regulační plán dělat bude. 

Musí se to určit s Ing. Vichem.  

 

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

 

Usnesení: 

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

Klecan. 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 prověří možnosti jejich řešení. 

 

3. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města informovat o výsledku jednání 

zastupitelstva města k návrhu č. 7 na pořízení změny č. 4 územního plánu Klecan 

bezodkladně jeho navrhovatele. 
 

Hlasování:  10 – 3 – 0   schváleno  

   (proti: pí Tomášová, Mgr. Stanislavová,  

   Mgr. Václavíková)   

 

 

5. Dostavba Rychty a společenského sálu 

Starosta konstatoval, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi dne 19. 10. od investičního 

technika p. Ježka projektovou dokumentaci a rozpočet dostavby Rychty a společenského sálu.  
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Ing. Filinger sdělil, že materiály neobdržel, nemohl se s nimi seznámit a zdrží se proto 

hlasování. 

 

Starosta uvedl, že se na velké akce (jako je ČOV, Rychta apod.) bude dělat finanční plán na 

5 let, abychom věděli, kolik prostředků bude vlastních, kolik z dotace a kolik 

z případných jiných zdrojů. Plán bude předložen, projednán a zastupitelstvo bude rozhodovat 

o schválení/neschválení.   

 

Ing. Holubová se dotázala, jak je to s výtahem do bytové části. Starosta odpověděl, že výtah 

tam není plánován, byty jsou v 2. a 3. NP, tudíž není ze zákona nutný. Ing. Holubová 

poznamenala, že ze zákona není sice nutný, ale ze zkušenosti je výtah výhodou.  

 

Ing. Filinger poznamenal, že se něco schvaluje, aniž by se vědělo, kde se na to vezmou 

prostředky. Starosta namítl, že část bude financována z vlastních zdrojů, část z rozpočtu na 

2018 a 2019, něco se možná povede slevit v rámci vysoutěžení ceny a případně existuje 

možnost vzít si překlenovací úvěr.  

 

Pí Burešová se přihlásila o slovo a uvedla, že na seznámení s projektem bylo málo času a dále 

není pamatováno na kuřácký prostor, předpokládá, že kuřáci se budou shlukovat před 

vchodem, a to bude obtěžující. Mgr. Kotrba namítl, že jde o společenský sál, ne hospodu, není 

důvod předpokládat, že se tam bude tolik kouřit. Případně se dá nějaký prostor vymezený pro 

kuřáky umístit tak, aby neobtěžoval.  

 

Pí Tomášová se vrátila k myšlence výtahu k bytům. Dále se zeptala, zda by se projekt nedal 

nějakým způsobem redukovat s ohledem na vysokou cenu. Starosta odpověděl, že stavba 

v tomto rozsahu je nezbytná, bohužel je drahá a pro příklad uvedl přístavbu školky 

ve Zdibech, kdy jedno patro stálo 48 mil. Kč.  

 

Usnesení: 

ZMě schvaluje realizaci akce  „Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 

ve městě Klecany“ dle dokumentace pro provedení stavby zpracované v 08/2017 

a položkového rozpočtu, vše zpracované  společností ASLB spol. s r.o., se sídlem Dětská 

2571/178, 100 00 Praha 10, IČ: 24122025. 

 

Hlasování:  9 – 0 – 4   schváleno  

      (zdrželi se: Ing. Filinger, Mgr. Václavíková,  

      Mgr. Stanislavová, pí Tomášová)  

 

6. Směna pozemku 

Místostarosta uvedl, že se jedná se o směnu pozemků mezi pí Smělou a městem Klecany. Ve 

vlastnictví paní Smělé je pozemek č. parc. st. 629 o výměře 18 m
2
, kde asi podle původních 

plánů měla stát, ale nestojí její garáž. Ve vlastnictví města Klecany je pozemek par.č. 806 

o výměře 22 m
2
, na kterém stojí garáž p. Smělé. Znalecký posudek ceny pozemků č. 29/2017-

575 vypracovaný Ing. Stanislavem Rektorem, oceňuje pozemek č. parc. st. 629, k.ú. Klecany 

částkou 24 300,- Kč a pozemek č. parc. st. 806, k.ú. Klecany částkou 29 700,- Kč. 

Pí Smělá doplatí částku ve výši 5 400,- Kč. 

 

O slovo se přihlásil p. Němeček s tím, že se tato záležitost již v minulosti schvalovala. 

Místostarosta uvedl, že se zřejmě celá věc nedotáhla do konce. 
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Usnesení: 

ZMě schvaluje směnu pozemku č. parc. 806 k.ú Klecany, který je ve vlastnictví města 

Klecany za pozemek č. parc. st. 629, k.ú. Klecany, který je ve vlastnictví paní Smělé, 

bytem Biskupcova 1713/25, 130 00 Praha 3 – Žižkov, včetně doplatku rozdílu cen 

pozemků ve výši 5 400,- Kč a znění a podpis směnné smlouvy na směnu pozemku 

č. parc. 806 k.ú Klecany, který je ve vlastnictví města Klecany za pozemek č. parc. st. 

629, k.ú. Klecany, který je ve vlastnictví paní Smělé, bytem Biskupcova 1713/25, 130 00 

Praha 3 – Žižkov. 

 

Hlasování:   13 – 0 – 0   schváleno 

 

 

7. Volnočasové aktivity mládeže 

Místostarosta uvedl, že zastupitelka pí Tomášová podala žádost o zařazení tohoto bodu do 

programu a jeho projednání a předal jí slovo.  

 

Pí Tomášová sdělila, že tento bod dává k projednání proto, že v současné době je v Klecanech 

málo volně přístupných hřišť pro větší děti a v podstatě není kam poslat např. 10 leté děti si 

hrát. Navrhla proto použít část prostředků z dotace od letiště na zřízení hřišťě pro větší děti. 

Ing. Filinger se dotázal, jak konkrétně by mělo vypadat hřiště vhodné pro 10leté děti, jaké 

prvky by zde měly být. Pí Tomášová navrhla například lezeckou stěnu, lanové hřiště, parkour 

apod. 

 

Místostarosta konstatoval, že dne 10.8.2017 se na jednání ZMě hlasovalo o podání žádosti 

o dotaci na sportoviště, součástí měl být např. skatepark, přesto pí Tomášová tento návrh 

nepodpořila. Pí Tomášová odpověděla, že tam mělo být hřiště na organizované sporty (fotbal, 

volejbal), nebylo to hriště, kam si přijdou děti zacvičit.  

 

Starosta namítl, že z letošní žádosti dotace od letiště to udělat již nelze, muselo se odevzdat do 

30.9., pokud bude uloženo, tak zjistíme ceny, natipujeme místa apod. Pí Tomášová se zeptala, 

o co se tedy žádalo z dotace. Starosta odpověděl, že šlo o prašnost, detaily si nevybaví a může 

je dodat obratem. 

 

Pí Tomášová požádala, aby až bude příště p. arch. Ballek plánovat hřiště, konzultoval s těmi, 

kdo budou hřiště využívat. Například zástupců sdružení Žijeme v Klecanech se nikdo na nic 

neptal.  

 

Ing. Černý se dotázal, zda by nové hřiště nemohlo být součástí sportoviště. Starosta 

odpověděl, že ano, ale musí to být ve vlastnictví města (zatím se vyjednává s církví). 

 

Pí Brožová konstatovala, že málokdo pouští 10leté děti samotné kamkoliv. Na to pí Tomášová 

namítla, že je to proto, že vlastně není kam. Pí Brožová se navíc dotázala, jak je využívané 

workoutové hřiště v areálu školy. Místostarosta odpověděl, že si hřiště svoje příznivce našlo 

a je navštěvováno. 

 

Usnesení: 

ZMě ukládá zastupitelce pí Tomášové předložit specifikaci druhů hřišť pro mládež 

a navrhnout jejich umístění v obci na nejbližším zasedání ZMě. 

 

Hlasování:  13 – 0 – 0  schváleno 
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8. Klikací rozpočet města 

Místostarosta předal slovo pí Tomášové, která podala žádost o zařazení tohoto bodu do 

programu a jeho projednání.  

 

Pí Tomášová uvedla, že hledala v rozpočtu informace k sociálnímu bydlení a v podstatě nic 

nezjistila, resp. nedostala se do detailů, proto navrhla rozšířit klikací rozpočet tak, aby bylo 

možné rozkliknout i jednotlivé faktury. Starosta odpověděl, že byl učiněn dotaz na společnost 

Gordic, která rozpočet dodala, a bylo sděleno, že jde o změnu velkého rozsahu – nyní máme 

Gordic express a toto by bylo něco úplně nového, Gordic zašle cenovou nabídku. Jakmile 

budeme mít nabídku, je možné o tom dále diskutovat. Mgr. Kotrba sdělil, že se zajímal 

o rozpočty jiných obcí a to, co požaduje pí Tomášová, je v podstatě online účetnictví. Rovněž 

upozornil na to, že může v budoucnu vzniknout problém s ochranou osobních údajů. Starosta 

dodal, že pokud bude chtít pí Tomášová znát nějaké detaily z rozpočtu, je zde účetní pí 

Peková, která je připravena pomoci. Pí Tomášová namítla, že na pí Pekovou učinila dotaz 

podle §106 a pí Peková jí sdělila, že její žádosti chybí formální náležitosti a vlastně se tak nic 

nedozvěděla. Starosta namítl, že nikdy se nestalo, že by pí Peková odmítla sdělit informace. 

Pokud žádosti pí Tomášové formální náležitosti skutečně chyběly, tak pí Peková odpověděla 

správně, ale pí Tomášová má jako zastupitelka možnost informace žádat běžně (ne podle 

§106) a pí Peková je povinna jí odpovědět. 

 

Ing. Bendl uvedl, že požadavek jít až do detailů k fakturám jen znepřehledňuje systém (což 

bylo uvedeno i v článku, který pí Tomášová posílala zastupitelům) a stávající klikací rozpočet 

je vyřešen dobře a je dostačující.  

Pí Brožová souhlasila, že pí Peková je vstřícná a nikdy neodmítne pomoc, navíc pí Brožové 

sdělila, že pokud bude nutnost mít klikací rozpočet až do detailu, tak to bude chtít další 

pracovní sílu, nejde to dělat automatizovaně.  

Pí Tomášová navrhla Mgr. Kotrbovi, aby se podíval na firmu Internet Stream. Mgr. Kotrba 

odpověděl, že se díval, ale nic tam nezjistil a kontaktoval je telefonicky, ale bezúspěšně.  

 

ZMě vzalo na vědomí informaci zastupitelky pí Tomášové o klikacím rozpočtu a příslib 

radního Mgr. Kotrby, že porovná nabídky firem Gordic a Internet Stream a bude 

informovat na příštím zasedání ZMě. 

 

 

9. Rozpočtové opatření č. 6 

Starosta konstatoval, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi návrh RO č. 6. Nikdo neměl 

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

 

Usnesení: 

ZMě schvaluje RO č. 6 v předloženém znění. 

 

Hlasování:  13 – 0 – 0  schváleno 

 

 

10. Informace 

Starosta informoval, že včera proběhlo slavnostní předání dvou nových aut pro hasiče. Akce 

se zúčastnilo hodně lidí. Dále starosta informoval, že ve věci dotace na dostavbu hasičárny 

stále ještě čekáme na vydání rozhodnutí o přidělení dotace, bez toho nemůže být vysoutěžena 

nabídka. Hasiči vyjádřili obavu, že pokud nebudou auta garážovaná, tak může dojít 

k poškození mechaniky, proto se hledá místo, kde by auta přes zimu mohla být. 
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Dále starosta informoval o průběhu a spolupráce okolo ČOV, potvrdilo se, že odstoupení od 

VKM a potažmo Středočeských vodáren bylo dobré rozhodnutí.  

 

Starosta také informoval, že před školou probíhá velká stavba, jsou problémy s materiálem – 

nelze jej vracet zpět do výkopu. Dále se v mokřadu se ukládá lapol ropných a tukových látek, 

nařízeno odborem ŽP, jak bylo zmiňováno na minulém zasedání ZMě. Starosta vyjádřil 

přesvědčení, že omezení dopravy na hlavní ulici už snad nebude trvat dlouho. Po deštích 

došlo ke zdržení stavby. 

 

Pí Tomášová se zeptala, zda se bude přesouvat zemina v kasárnách. Starosta odpověděl, že 

ano, je to deponie, která bude odstraněna po ukončení stavby. 

 

11. Diskuze 

Pí Tomášová se přihlásila o slovo a zeptala se, jak to bude s oslavami stého výročí založení 

republiky. Starosta uvedl, že v rámci kraje oslavy budou probíhat, nyní je ale na kraji změna, 

uvidí se, jak se situace vyvine. 

 

V Klecanech by se největší akce – Slavnosti pravého a levého břehu – mohla nést 

v prvorepublikovém duchu, kulturní komise společně se zástupci spolků a školy by se na to 

mohla podívat. Pí Tomášová se přimluvila, abychom si to dělali sami – máme pěvecké sbory, 

hudební skupiny apod. Starosta namítl, že na poslední akci oslav 510 let založení Klecan ale 

nebyl nikdo, kdo by vystoupil. Kulturní komise se pravděpodobně sejde ještě do konce roku 

2017.  

 

Pí Nováková uvedla, že město má tříčlennou kulturní komisi a je to málo. Má zkušenost, že 

když kulturní komise někoho osloví s prosbou o spolupráci, tak nechtějí. Zúčastňují se 

v podstatě jen skauti a vždy spolupracuje pí učitelka Knorová, jinak nikdo. V komisi byla 

dříve pí Lysá, ta teď bohužel nemá čas. Mgr. Stanislavová namítla, že je nikdo z kulturní 

komise neoslovil.  

 

Pí Nováková se dále zeptala, zda se mají podobně jako psí exkrementy sbírat i ty koňské. 

Bylo sděleno, že ano, ale podle pí Novákové se tak neděje. Starosta uvedl, že mluvil 

s děvčaty, které jezdí na koni do města a na nutnost uklízet po koních je upozorní.  

 

Ing. Filinger se dotázal, zda již proběhlo ocenění Mgr. Kotrby za práci s VKM, jak bylo 

v minulosti navrhováno. Starosta odpověděl, že ano, bylo řešeno na Radě města.  

 

Pí Brožová se zeptala na lavičku na hořejší silnici v rovince u vrátek. Starosta odpověděl, že 

je objednáno celkem pět laviček, dvě již byly umístěné. Místostarosta doplnil, že již volal 

p. Plátěnkovi, postupně se lavičky umístí.  

 

Pí Tomášová se zeptala, kdy se plánuje oprava průhonu a cesty k náměstí. Starosta odpověděl, 

že byla dokončena projektová dokumentace, byla upravena cestička tak, jak bylo navrženo, 

uvažovalo se o lampách veřejného osvětelní, z toho se upustilo. Vznikla tři místa na 

přecházení (pod silnicí Nová, nad silnicí 1. Máje a na Čsl. armády). V suchém poldru bude 

vysazena květnatá louka, za cestou, která bude jen vysypaná, vznikne travnatá plocha pro 

hraní dětí. Na trase budou umístěny tři lavičky.  
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Starosta závěrem informoval, že se spol. Cetim se dále zabývá zvýšením rychlosti internetu. 

Ing. Filinger konstatoval, že nyní prodlužoval smlouvu a bylo mu sděleno, že rychlý internet 

nebude.  

 

Ve 20:30 odešel p. Hora, od tohoto okamžiku bylo přítomno 12 členů ZMě. 

 

 

12. Schválení přehledu přijatých usnesení 

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

zasedání ZMě. Usnesení za návrhovou komisi přečetla Mgr. Václavíková. 

 

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:  12 – 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 20:39. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

………………………………             ………………………………….  

   Ing. Kristýna Holubová                   Ing. Jiří Bendl 

 

 

 

 

 

……………………………… …………………………………. .  

        Bc.  Daniel Dvořák Ivo Kurhajec 

místostarosta starosta 

 

 

 

 


