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Zápis č.  8/2017 ze zasedání zastupitelstva města Klecany,  

které se konalo dne 7. prosince 2017 v zasedací místnosti MěÚ Klecany 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18:18 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 

24.11.2017, 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 14.11.2017. 

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

webových stránkách města.  

Podle prezenční listiny bylo v okamžiku zahájení přítomno 13 členů ZMě, zasedání tak bylo 

usnášeníschopné. Omluvili se pí Tomášová a Ing. Filinger. 

 

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: 

p. Hora, p. Šebek, p. Medek 

Hlasování:  13 – 0 – 0   schváleno 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu zvolení dvou ověřovatelů zápisu: 

pí Brožová, Mgr. Václavíková 

Hlasování:  13 – 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. Prodej pozemků 

4. Volba přísedících Okresního soudu Praha - východ 

5. Revokace usnesení - garáž pro hasičský vůz 

6. Vyřazení pohledávek z účetnictví města 

7. Rozpočtové opatření č.7, pověření Rady města k úpravám rozpočtu 

8. Nákup pozemku 

9. Rozpočet města na rok 2018 

10. Informace 

11. Diskuze 

12. Schválení přehledu přijatých usnesení  

13. Závěr       

 

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

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

Hlasování:  13 – 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:  13 – 0 – 0  schváleno 

 

 

2. Dotazy, připomínky a podněty občanů  

V souladu s čl.  7 odst.  7) jednacího řádu ZMě nyní následuje blok dotazů, podnětů a 

připomínek občanů.  

 

O slovo se přihlásil p. Tománek a konstatoval, že se mu jakožto majiteli sousední parcely 

nelíbí záměr výstavby spol. V-Invest. Shrnul, že jej stavba ohrožuje s ohledem na to, že je 

terén 4m vysoko, dále se zamýšlí překlad vodovodní přípojky, což by se jej také dotklo. 

Nadto se v okolí zhorší už tak špatná dopravní situace. Když pozemek p. Tománek kupoval, 

měly být v lokalitě pouze rodinné domy, nyní je změna na bytové domy. Starosta si vzal slovo 

a konstatoval, že zastupitelé v materiálech dostali stížnost p. Tománka, tato byla poslána Ing. 

Vichovi a ten sdělil, že námitka je směřována proti rozhodnutí ZMě o návrhu V-Investu na 

změnu ÚP, Ing. Vich dále sdělil, že námitka by mohla být projednána v rámci zasedání ZMě 

s tím, že citovaná studie byla přílohou návrhu V-Invest na změnu ÚP a ZMě k ní nezaujalo 

žádné stanovisko. ZMě pouze návrhu vyhovělo, a to částečně v souladu se stanoviskem 

pořizovatele a uložilo jej při pořizovaní změny č. 4 ÚP Klecan prověřit. Při pořizování této 

změny pak bude změna využití zastavěné plochy BR4 projednávána podle stavebního zákona, 

rozhodně však nepřísluší ÚP zabývat se umístěním konkrétních staveb, to bude řešeno 

v následné podrobnější dokumentaci. 

P. Tománek odpověděl, že to chápe, ale také chce, aby se jeho připomínkami zastupitelstvo 

zabývalo. Navíc pociťuje, že bude plánovanou výstavbou jeho pozemek znehodnocen.  

Pí Moučková, zástupce spol. V-Invest, konstatovala, že změna ÚP je dlouhodobý proces a 

nabídla p. Tománkovi zodpovězení jeho dotazů mimo zasedání ZMě. 

 

Ing. Bendl uvedl, že se zvažovala všechna pro a proti, proběhly i změny – například snížení 

bytových domů. Jemu osobně se projekt líbí, zejména v návaznosti na sídliště, dále bytové 

domy jako odstínění dopravy v oblasti. Osobně se byl podívat v Uhříněvsi na již realizovanou 

výstavbu.  

 

P. Bradka vznesl dotaz na probíhající stavbu parkoviště – obdržel posudek, který popisuje 

stav vody, ale neobsahuje zakončení v mokřadu, jak tedy došlo k tomuto řešení, kdy se svádí 

voda kousek od poteciálního zdroje vody. Starosta doplnil, že to nebylo podmínkou odboru 

ŽP, ale stavebního úřadu Klecany, v souvislosti se stavebním povolením. Existují posudky, 

můžeme předložit, pokud je zájem. Vyústění lapolu je půl metru nad hladinou potoka, který 

opouští mokřad, lapol je tam pro zadržení případných ropných látek z parkoviště – jde o velmi 

nadstandardní řešení. P. Bradka namítnul, že z vodohospodářského hlediska to řešeno nebylo, 

řešilo se jen jako dopravní stavba. Starosta namítnul, že odbor ŽP tuto stavbu nepovažuje za 

stavbu takového významu. Musí se tedy požádat stavební úřad, protože ten to povoloval. 
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P. Bradka dále upozornil na stavební odpad a rozhrnutou deponii. Starosta namítnul, že tak to 

určitě není a nechá situaci prověřit.  

P. Šebek se dotázal, zda ještě dojde k úpravám z pohledu terénu. Starosta odpověděl, že ano, 

jakmile to dovolí počasí. P. Šebek se zeptal, proč se vůbec odpadní voda svádí do mokřadu, 

má se likvidovat tam, kde vzniká. Starosta odpověděl, že všechny komunikace, které tam 

jsou, jsou jílovité, podmáčely by se a za pár let by se to dělalo znovu, proto byl navržen svod 

odpadních vod. P. Šebek konstatoval, že svádět vodu, která může být znečištěná tam, kde je 

potenciální zdroj vody, není dobré. Místostarosta odpověděl, že proto je tam ten lapol. P. 

Bradka namítnul, že lapol zachytí ropné látky, ale ne případnou jinou kontaminaci.  

Starosta diskuzi uzavřel s žádostí o písemné vyjádření, ze kterého bude jasné, co chce p. 

Bradka doložit.   

 

Pí Pacovská se dotázala, jak dopadla situace ohledně plechové boudy v Klecánkách. 

Místostarosta odpověděl, že bylo zahájeno řízení o odstranění stavby. Pí Pacovská upozornila, 

že tam na trávníku dlouhodobě parkuje auto, k tomuto místostarosta přislíbil vyslat strážníky 

MP. Druhý dotaz pí Pacovské směřoval ke stavbě lunární stezky podél vody. Starosta 

odpověděl, že to slyší poprvé – budou zjištěny detaily.  

 

P. Červenka za biatlon a p. Bidlo za lukostřelbu poděkovali za dosavadní podporu města a 

konstatovali, že požádali o poskytnutí další místnosti pro své aktivity z důvodu, že mají více 

členů, v jedné místnosti mají zbraně a kolikrát se děti nemají kde převléknout. Místostarosta 

odpověděl, že byla vytipována místnost, kterou v současnosti využívá Pravý Hradec, ale ti se 

jí nechtějí vzdát. Místostarosta dále sdělil, že měl nápad posunout mříže, čímž by vznikla 

požadovaná místnost – místostarosta zkusí navrhnout technické řešení. Starosta namítnul, že 

jde o nezkolaudované místnosti a nic se tam proto dělat nebude. Počká se na jednání a poté 

bude přidělena místnost, ale nyní ne. Starosta uvedl, že doufal v dohodu s Pravým Hradcem. 

Mgr. Stanislavová uvedla, že nyní je období, kdy se uskromňují všichni a prostor je třeba.  

 

 

3. Prodej pozemků 

Místostarosta konstatoval, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi návrh na prodej dvou 

pozemků. 

První pozemek – kupující p. Kvítek, jedná se o koryto potoka, které protíná pozemek p. 

Kvítka. O žádosti o odkup tohoto pozemku zastupitelé jednali již na zasedání ZMě dne 

11.6.2015, ZMě uložilo vedení města zadání vypracování znaleckého posudku ceny pozemku. 

Mezitím proběhlo několik jednání se zájemcem o koupi, p. Kvítkem, na kterých si obě strany 

vyjasňovaly zejména práva a povinnosti smluvních stran do budoucna, které se týkají hlavně 

povinnosti údržby koryta potoka. Obě strany nakonec došly ke shodě, v materiálech 

zastupitelé obdrželi návrh smlouvy. P. Kvítek si nechal zhotovit geometrický plán. Dále bylo 

zjištěno, že katastr nemovitostí tento pozemek chybně neevidoval jako vodní tok, ale jako 

komunikaci, před zamýšleným prodejem muselo být toto změněno. Proto nastal takový 

časový odstup mezi žádostí o koupi a prodejem. 

Znalecký posudek zhotovila pí Miroslava Dostálová, cena za 1 m
2 

byla stanovena na 59,10 

Kč, výměra pozemku je 32 m
2
, celková cena 1.891,- Kč.  

Nabyvatel přijímá věcné břemeno údržby koryta potoka. Záměr prodeje byl zveřejněn na 

úřední desce MěÚ dne 24.8.2017. Rada města svým usnesením ze dne 3.5.2017 tento záměr 

doporučuje projednat. 

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

ZMě schvaluje prodej pozemku parc. č. 700/3 o výměře 32 m
2
 , který vznikl rozdělením 

pozemku parc. č. 700/1, vše v k.ú. Klecany, geometrickým plánem č. 1564-82/2016 panu 

Bc. Petru Kvítkovi, nar. 23.5.1971, bytem Do Klecánek 25, 250 67 Klecany za cenu 59,10 

za m
2
, tj. celkem za 1.891,- Kč. 

 

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

 

 

Místostarosta přešel k druhému pozemku, o kterém bude ZMě jednat. Jedná se po pozemek 

parc. č. 626/85 o výměře 193 m
2
, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 626/17 a p. č. 

626/38. Zájemce o koupi je p. Fiantek. Dne 26.9.2015 p. Fiantek projevil zájem o koupi části 

pozemku o výměře cca 48 m
2
, který sousedí s jeho pozemkem a je mnoho let nevyužívaný. 

To však nebylo pro město výhodné – viz dopis p. Fiantkovi ze dne 8.6.2016. Dále se jednalo o 

ceně, p. Fiantek odpověděl dne 21.8.2017. Znaleckým posudek vypracovaným Ing. Fujáčkem 

byla cena stanovena na 1.157,- Kč/m
2
. P. Fiantek nabínul cenu 560,-/m

2
. 

 

Rada města na svém zasedání dne 21.8.2017 vzala do úvahy nutné investice, na které 

upozornil p. Fiantek a doporučila ZMě schválit prodej části pozemku za cenu 560,-/m
2.  

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce MěÚ dne 22.2.2017.  

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

 

Usnesení  

ZMě schvaluje prodej pozemku parc. č. 626/85 o výměře 193 m
2
 , který vznikl dle 

geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1545-111/2016 oddělením části pozemku 

p. č. 626/17 a p. č. 626/38, to vše v k.ú. Klecany, p. Karlu Fiantkovi, bytem Slepá 99, 250 

67 Klecany za cenu 560,- Kč za m
2
, tj. celkem za 108.080,- Kč. 

 

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

 

Pí Pacovská se dotázala na velký nepoměr v cenách pozemku p. Kvítka a p. Fiantka. 

Místostarosta odpověděl, že p. Kvítkovi se prodává koryto potoka, které musí ještě navíc 

opravit.   

P. Šebek připomněl, že již v minulosti volal po cenové mapě, která by zprůhlednila celou 

situaci, a navíc sdělil, že nevidí důvod, aby město prodávalo pozemky za polovinu odhadní 

ceny. Pí Brožová odpověděla, že uvedený znalecký posudek byl dost nadhodnocený a také se 

vzalo do úvahy to, že bude p. Fiantek muset do pozemku značně investovat. P. Šebek uvedl, 

že mu jde spíše o situace, které vzniknou v budoucnu.  

 

 

4. Volba přísedících Okresního soudu Praha – východ 

Místostarosta sdělil, že dne 13.11.2017 byl MěÚ doručen dopis předsedy Okresního soudu 

Praha – východ sdělující, že ve volebním období 2014 – 2018 byly přísedícími Okresního 

soudu Praha – východ Mgr. Holušová a Ing. Homoláčová, obě přísedící projevily zájem o 

kandidaturu i v dalším volebním období a předseda Okresního soudu Praha – východ s tímto 

souhlasí.  

Ing. Holubová poznamenala, že Mgr. Holušovou osobně zná (jsou sousedky), návrh 

podporuje, pro Mgr. Holušovou jde o zpestření důchodu. 

Nikdo další neměl dotaz nebo připomínku, proto místostarosta přečetl návrh usnesení a dal o 

něm hlasovat.  
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Usnesení 

ZMě volí Mgr. Jarmilu Holušovou, nar. 16.3.1955, trvale bytem Nám. Třebízského 657, 

250 67 Klecany a Ing. Jitku Homoláčovou, nar. 17.5.1965, trvale bytem V Zátiší 25, 

Klecánky, 250 67 Klecany přísedícími Okresního soudu Praha – východ na volební 

období 2018 – 2022. 

 

Hlasování:  13 – 0 – 0   schváleno  

 

 

5. Revokace usnesení – garáž pro hasičský vůz 

Starosta konstatoval, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi detailní rozpočet na 

výstavbu garáže pro nový hasičský vůz JSDH Klecany. Tento rozpočet se liší od původního 

odhadu ceny, proto je nutné v souladu s pravidly poskytovatele dotace provést revokaci 

usnesení a schválení nového s aktuální cenou. 

 

Usnesení 

ZMě revokuje 

a) usnesení ZM č. 4/2017 ze dne 15. 6. 2017 bod 8)  

 

ZMě schvaluje 

přijetí dotace Ve výši 765.700,- Kč od poskytovatele dotace Ministerstva vnitra ČR na 

akci č. 014D242007005 „Klecany - Garáž pro hasičský vůz“ a poskytnutí podílu 

způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města Klecany, až do výše 2.692.097,59 Kč  bez 

DPH na akci č. 014D242007005 „Klecany - Garáž pro hasičský vůz“ 

 

Hlasování:  13 – 0 – 0   schváleno  

 

 

6. Vyřazení pohledávek z účetnictví města 

Místostarosta sdělil přítomným, že město ve svém účetnictví eviduje nedobytné pohledávky, 

většinou z důvodu zániku firem nebo úmrtí dlužníků, nebo takové pohledávky, kdy by 

náklady na jejich vymáhání s nejasnými vyhlídkami na úspěch pravděpodobně převýšily výši 

pohledávky. 

 

Tímto krokem u části pohledávek, které jsou vyřazovány z účetnictví, nezaniká povinnost 

dlužníka uhradit dlužnou částku, pohledávky jsou jen vyřazeny z účetnictví. 

 

Pohledávky vzniklé  neuhrazením vystavených faktur: 

Tyto pohledávky vyřazením nezanikají, nezaniká ani právo na vymáhání. Pohledávky se 

evidují na podrozvahovém účtu 911. 

 

Usnesení 

ZMě schvaluje vyřazení pohledávek z rozvahové evidence dle přílohy „Návrh na 

vyřazení pohledávek z důvodu nedobytnosti - faktury“ v celkové výši 169.977,- Kč. 

 

Hlasování:  13 – 0 – 0   schváleno  

 

P. Šebek se zeptal, jsme-li přihlášení do konkurzu zda jsou částky vymáhány. Starosta 

odpověděl, že ano, ale přednost dostalo umoření pohledávky ministerstva.  
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Pohledávky vzniklé nezaplacením nájemného: 

Tyto pohledávky vyřazením nezanikají, nezaniká ani právo na vymáhání. Pohledávky se 

evidují na podrozvahovém účtu 911. 

 

Usnesení 

ZMě schvaluje vyřazení pohledávek z rozvahové evidence ve výši 173.336,- Kč dle 

přílohy ,,Pohledávky k 31. 10. 2017 – nájemné“ 

 

Hlasování:  13 – 0 – 0   schváleno  

 

 

Nyní návrh na zánik pohledávek, které již nebudou nadále vymáhány: 

 

Usnesení 

ZMě schvaluje zánik pohledávek z důvodu nevymahatelnosti dle přílohy „Návrh na 

zánik pohledávek z důvodu nevymahatelnosti“ v celkové výši 102.989,- Kč. 

 

Hlasování:  13 – 0 – 0   schváleno  

 

 

7. Rozpočtové opatření č. 7, pověření Rady města k úpravě rozpočtu 

Místostarosta konstatoval, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi návrh RO č. 7. 

Ing. Holubová se zeptala, co je průtoková neinvestiční dotace. Ing. Bendl odpověděl, že jde o 

finance pro školu, nemůže je dostat přímo, finance jen protečou přes město. Dále dodal, je 

rád, že už v rozpočtu je investice 400 tis. Kč navíc (škole chybělo v rozpočtu 700 tis. Kč na 

nové třídy, část bude krýt škola z investičního fondu a zbytek přispěje město). Starosta 

doplnil, že doporučení kontrolu z FÚ z kraje bylo, že investice má proběhnout do 30.6. 

 

Usnesení 

ZMě schvaluje rozpočtové opaření č. 7 v navrženém znění.  

 

Hlasování:  13 – 0 – 0   schváleno  

 

Pověření rady města k povinným úpravám rozpočtu 

Místostarosta informoval, že z důvodu očekávaných příjmů do rozpočtu města, ke kterým 

pravděpodobně dojde v posledních dnech roku, je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nutno ke konci účetního období, tj. ke konci 

kalendářního roku schválit úpravu rozpočtu dle skutečnosti k 31.12.2017. Navrhnul, stejně 

jako v loňském roce, pověřit Radu města k přijetí rozpočtového opatření - povinné úpravy 

rozpočtu k tomuto datu. Tento krok byl konzultován s orgánem finanční kontroly 

Středočeského kraje a je zcela v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. 

 

Usnesení 

ZMě Klecany pověřuje Radu města Klecany provést k 31.12.2017 rozpočtové opatření 

vztahující se k povinné úpravě rozpočtu (na straně příjmové a výdajové) ve vztahu 

k jiným rozpočtům. O tomto rozpočtovém opatření bude Rada města Klecany 

informovat zastupitelstvo města Klecany na nejbližším zasedání v následujícím roce. 

 

Hlasování:  13 – 0 – 0   schváleno  
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8. Nákup pozemku 

Starosta konstatoval, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi nabídku na odkup pozemků 

– lesní pozemky u mokřadu. Celkem se jedná o 5.543 m
2
 pozemků. Vlastníky jsou manželé 

Kuchtovi. Znalcem byla stanovena cena obvyklá ve výši 72.000,- Kč. 

 

Pí Brožová se dotázala, zda do pozemku zasahují pozemky firmy SARA, tzn. budeme se 

vyrovnávat i s nimi? Starosta odpověděl, že budou jednání, nicméně pozemky SARY jsou 

v přístupové cestě, která je veřejná, tzn. existují řešení.  

 

P. Šebek uvedl, že cena lesních pozemků ve Středočeském kraji se pohybuje okolo 55,- 

Kč/m
2
, tato cena je velmi dobrá, takže by to vzal, ačkoli s celým záměrem nesouhlasí. 

 

Usnesení 

ZMě schvaluje nákup pozemků parc.č. 212, lesní pozemek o výměře 3207 m
2
, parc. č. 

214/2, lesní pozemek o výměře 2296 m
2
 a parc. č. 215, lesní pozemek o výměře 40 m

2
  v 

k.ú. Klecany od manželů Kuchtových za cenu 222.000,- Kč a podpis kupní smlouvy. 

 

Hlasování:  13 – 0 – 0   schváleno  

 

 

9. Rozpočet města na rok 2018 

Starosta konstatoval, že zastupitelé ve svých materiálech obdrželi návrh rozpočtu na rok 2018. 

Návrh rozpočtu projednal FV na svých jednáních dne 13.11.2017 a 27.11.2017. Návrh rozpočtu 

byl zveřejněn na úřední desce MěÚ dne 15.11.2017. 

 

Ing. Bendl požádal za FV o změnu, a to skutečný nárůst provozních výdajů školy navýšit pro 

rok 2018 v položce „provozní výdaje – příspěvek zřizovatele“ o 10 – 15%. Toto bylo 

projednáno i s pí Pekovou, která souhlasí. Návrh je navýšit příspěvek zřizovatele na 

3.843.900,- Kč (§31.13, 53.31) a § 34.12, 61.21 snížit na 1.600.000,- Kč. 

 

Usnesení 

ZMě schvaluje navržený vyrovnaný rozpočet města Klecany v paragrafovém členění na 

rok 2018 ve výši 78.121.100,- Kč s úpravou, který je přílohou tohoto usnesení. 

 

Hlasování:  12 – 0 – 1   schváleno (zdržela se: Mgr. Václavíková)  

 

Ing. Bendl uvedl, že příspěvky na spolky zůstávají ve stávající výši. Starosta doplnil, že 

spolky mají ve smlouvách, že se mají přihlásit do konce října, z osmi spolků máme tři 

přihlášky, započítaly se letošní částky a zase to bude řešeno v průběhu roku.  

 

 

10. Informace  

Mgr. Kotrba podal informace k možnosti zřízení rozklikávacího rozpočtu – proběhlo jednání 

se spol. Internet Stream, kdy navrhli jednoduchý export dat, bohužel se ukázalo, že máme 

verzi programu Gordic, která toto neumožňuje. Řešením je koupě edice, která to umožní, za 

cenu 2 mil. Kč. Tudíž vlastně jediné řešení, které je navíc zdarma, je zveřejňovat knihu faktur, 

kdy nebude vidět vlastní tělo faktury, jen identifikace dodavatele a částka.   

Pí Peková zašle print screen našeho systému do Internet Stream a oni přislíbili navrhnout 

jinou (levnější) možnost exportu dat.  
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Místostarosta informoval o preventivní dopravně-bezpečnostní akci, která proběhla 8.11.2017 

a na které strážníci MP měřili rychlost vozidel v Boleslavce nedaleko ZŠ a MŠ. Řidiči, kteří 

nerespektovali maximální povolenou rychlost v obytné zóně, tentokrát místo pokuty obdrželi 

od dětí lísteček s naměřenou rychlostí a upozorněním na nutnost dodržování dopravních 

předpisů. Rychlost nedodržel v průměru každý druhý řidič, nejvyšší rychlost, jakou strážníci 

naměřili, byla rovných 50 km/h, tedy o 30 km/h vyšší, než pravidla v obytné zóně umožňují. 

Podobné akce se budou v budoucnu opakovat. 

 

Místostarosta dále informoval, že myslivci v listopadu provedli nástřik odpuzovacím 

prostředkem s cílem zaplašit černou zvěř, která se vyskytuje v blízkosti obydlených částí. 

Myslivci vyzývají, aby obyvatelé udržovali své pozemky v čistotě, jakýkoliv odpad jako např. 

ovoce, ořechy, bioodpad apod. lákají zvěř. P. Šebek poznamenal, že to zřejmě moc 

nepomohlo, protože si při procházce se psem všimnul opět rozhrabaných míst.  

 

Starosta vyzval k šíření informace ze zpravodaje – přes MAS nad Prahou projde v blízké době 

až 100 mil. Kč na různé projekty.   

 

Starosta dále informoval o probíhající výstavbě parkoviště před školou, 15.12. dojde k jejímu 

přerušení a pokračovat se bude po Novém roce dle počasí. Bylo přislíbeno dobudování 

chodníku před vstupem do domu č. 370.  

Byl otevřen nový vjezd do školy, zatím bude fungovat provoz zhora i z parkoviště. Bylo 

dohodnuto s pí ředitelkou ZUŠ, že jakmile bude toto spuštěno, jejich vozidla opustí areál 

školy – z hlediska požární bezpečnosti není možné, aby v areálu školy parkovalo 30 vozidel.  

 

P. Šebek uvedl, že četl zápis z jednání RM a zarazilo jej, že došlo k výměně zásypového 

materiálu za 1,3 mil. Kč. Starosta odpověděl, že jsme dostali projekt za 14,5 mil. Kč, cena se 

nám zdála vysoká, dohodlo se proto, že část materiálu zůstane na místě, aby se ušetřilo. 

Ukázalo se, že je tam jíl, který je nevhodný, proto došlo k výměně zásypového materiálu.  

P. Šebek se zeptal, zda prostředky půjdou z dotace. Bylo řečeno, že ne.  

Dnes proběhl kontrolní den na stavbě, řešilo se mimojiné dopravní značení a značení pro 

slepce.  

 

Mgr. Šoltysová se dotázala, jak to bude u ZUŠ. Starosta odpověděl, že chodník zůstane ve 

spádu, v jakém je, bude rozbouraná zeď plotu, bude nástupní plocha, schody a nahoře branka. 

Ještě se zvažuje varianta, že branka bude dole a bude se otevírat dovnitř na schody. Nicméně 

dnes se zjistilo že povrch před ZUŠ se skládá z hlíny, na tom je vrstva písku, potom vrstva 

panelů a nahoře je 7cm vrstva asfaltu, je otázka, zda to nechat nebo ne - všechny záležitosti 

jsou konzultovány s technickým dozorem a pí Zábranskou.  

Starosta dále informoval, že proběhne schůzka, na které budou zvoleny druhy dřevin vhodné 

k osazení do zástavby. 

 

Ing. Holubová se zeptala, co je v plánu v rámci rozšíření ZŠ. Starosta odpověděl, že to 

zahrnuje aulu, chodby, šatny, možná přístavba tříd.  

Dále ZUŠ nabídla, že lze po dohodě využívat některé třídy v době dopoledního vyučování (tj. 

od 8.00 do 11.30 hod.). 

 

P. Šebek se zeptal na byty nad školou. Starosta upřesnil, že jde o jeden byt, ale bylo 

dohodnuto, že pokud bude škola v r. 2019 potřebovat prostory, bezpodmínečně se jim prostor 

poskytne. Na druhou stranu byt funguje jako nabídka při náboru učitelů z daleka.  
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Mgr. Václavíková se dotázala na možnost přestěhování ZUŠ – starosta uvedl, že to by byl 

problém s ohledem na benefit, děti chodí do ZUŠ samy a zůstávájí v areálu.  

Mgr. Šoltysová doplnila, že by se ZŠ mohla více otevřít veřejnosti a volnočasovým aktivitám 

dětí, město školu podporuje finančně a prostory po vyučování zahálí (dá se využít pro aktivity 

dětí, kroužky, jazykové kurzy, spolkový život apod.). 

 

P. Šebek konstatoval, že si všimnul, že zmizely zátarasy u p. Harnacha, tak co se stalo. 

Místostarosta odpověděl, že odstranění proběhlo exekučně na základě předběžného opatření a 

p. Harnachovi se nabídnulo, že město pozemek odkoupí.  

 

 

11. Diskuze 

Pí Brožová poděkovala za umístění lavičky pod Tinclovými.  

 

Starosta pozval rodiče s dětmi na vycházku na naučnou stezku – sraz 10.12.2017 v 10 hod u 

trafačky.  

 

V čase 20:25 zasedání opustila Mgr. Šoltysová, od tohoto okamžiku bylo přítomno 12 členů 

ZMě. 

 

Mgr. Stanislavová navrhla vzít do úvahy cenovou mapu. Místostarosta odpověděl, že cenová 

mapa stanoví cenu od-do, osobně by preferoval jít dále cestou znaleckých posudků 

(odhadních cen), což považuje za nejtransparentnější řešení.  

P. Šebek sdělil, jaká je situace s cenovou mapou v Praze, Ing. Bendl namítnul, že v Praze je 

situace složitá, zde v Klecanech všichni ví, o jaký pozemek se jedná. 

 

P. Hora požádal o přemístění dopravní značky před hasičárnou. Místostarosta si to vzal na 

starost.  

 

Ing. Holubová konstatovala, že jde z městských prostředků hodně peněz do školy a navrhla do 

budoucna se zaměřit i na kvalitu školy, výuky, personálu apod.  

 

 

12. 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:  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. Závěrem 

starosta poděkoval přítomným za práci v roce 2017 a popřál všem klidné prožití vánočních 

svátků a úspěšný vstup do nového roku 2018. 
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Zasedání ukončeno ve 20:45. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

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

          Jarmila Brožová              Mgr. Alena Václavíková 

 

 

 

 

 

……………………………… …………………………………. .  

        Bc.  Daniel Dvořák Ivo Kurhajec 

místostarosta starosta 

 

 

 

 

 


