USNESENÍ č. 2/2021
ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 27. 5. 2021
za přítomnosti 14 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání
I. Schvaluje
1) Návrhovou komisi ve složení:

Mgr. Lenka Pavelková
Jan Čepelka
Jiří Medek

2) Ověřovatele zápisu:

Ing. Kristýna Holubová
Lukáš Tintěra

3) Program zasedání
4) Průběh diskuse ke každému bodu zvlášť
5) Podání žádosti o dotaci, realizaci a spolufinancování akce: „16555899 - Tělovýchovná
jednota Sokol Klecany, z.s. - fotbalový areál - oplocení hřiště a modernizace“ v rámci
programu 162 52 - Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, č.j.: NSA0007/2020/D/1, ve výzvě 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč, č.j.
NSA-0007/2020/D/4 v případě, že Národní sportovní agentura schválí poskytnutí dotace,
maximálně však do výše 6.000.000,- Kč.
6) Poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Klecany, z.s., IČ 16555899, se sídlem Na
Skalkách 368, 250 67 Klecany, z rozpočtu města na rok 2021 na zajištění financování akce:
„16555899 - Tělovýchovná jednota Sokol Klecany, z.s. - fotbalový areál - oplocení hřiště
a modernizace“ ve výši 30 % z celkových nákladů akce a dále všech případných
nezpůsobilých výdajů formou ex ante.
7) Znění a podpis smlouvy a budoucím provozování vodovodu s panem Jaroslavem
Kukrechtem, bytem U Stadionu 682, 396 01 Humpolec a společností Vodárny Kladno –
Mělník, a.s., IČ: 46356991, se sídlem U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno
8) Znění a podpis směnné smlouvy mezi městem Klecany a Mgr. Dagmar Bínovou bytem
U Rybníka 78, Přemyšlení, 250 66 Zdiby a Jiřím Laštovičkou, bytem Boloňská 308/20,
Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 o směně pozemků v katastrálním území Klecany
ve vlastnictví města Klecany vzniklé dle geometrického plánu č. 1995-505/2020,
zpracovaného Ing. Monikou Němečkovou, Horňátecká 788/12, 18200 Praha 8, a to část
pozemku parc. č. 641 označeného jako „g“ (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
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1 m2 a část pozemku parc. č. 626/22 označený jako „h“ (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 21 m2 v celkové hodnotě 33.200,- Kč za pozemky v katastrálním
území Klecany ve vlastnictví fyzických osob, vzniklé dle geometrického plánu č. 1995505/2020, zpracovaného Ing. Monikou Němečkovou, Horňátecká 788/12, 182 00 Praha 8,
a to část pozemku parc. č. 25/1 označené jako „a“ (zahrada) o výměře 6 m2 a část pozemku
parc. č. 25/2 označený jako „d“ (zastavěná plocha, ostatní komunikace) o výměře 51 m2
v celkové hodnotě 40.500,- Kč. Doplatek činí 7.300,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu
města podpisem směnné smlouvy.
9) Směnnou smlouvu mezi městem Klecany a manželi Jaroslavem a Květou Zajíčkovými,
trvale bytem Do Klecánek 22, 250 67 Klecany, na směnu částí pozemků v katastrálním
území Klecany parc.č. 697/10, parc.č. 697/12 a p. č. 697/16 označených jako díly „f“, „e“
a „d“ za části pozemků p. č. 692/1 a p. č. 692/4 označených jako díly „b“ a „i“. Pozemky
vznikají na základě geometrického plánu č. 1981-13/2020 zpracovaného Ing. Kateřinou
Josefusovou, Nám. M. J. Husa 3, 250 66 Zdiby. Kupní cena byla stanovená u dílů
označených písmeny „f“, „e“ a „d“ ve výši 229.900,- Kč a u dílů označených písmeny „b“
a „i“ ve výši 1.050,- Kč. Rozdíl v ceně je 228.850,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu
města podpisem směnné smlouvy.
10) Záměr prodat část pozemku parc. č. 236/1 v k.ú. Klecany o výměře 830 m2 a ukládá
starostovi města zajistit podklady pro projednání prodeje.
11) Kupní smlouvu mezi městem Klecany a Šárkou Srbovou, trvale bytem Nám. Třebízského
62, 250 67 Klecany, a Jiřím Srbem, trvale bytem Nám. Třebízského 61, 250 67 Klecany
a Kateřinou Kneblovou, trvale bytem U Louže 668, 250 67 Klecany, na prodej pozemku
p. č. 890 o výměře 131 m2 a částí pozemku p. č. 626/15 označeného jako díl „f“ o výměře
4 m2 a části pozemku parc. č. 627 označeného jako díl „g“ o výměře 2 m2 vše v k. ú.
Klecany, vzniklých na základě geometrického plánu č. 1980-6/2020, zpracovaného Ing.
Pavlem Dobešem, U Jezera 2034, 155 00 Praha. Kupní cena pozemků byla dohodou
smluvních stran a na základě znaleckého posudku č. 25/3640/2021, zpracovaného Ing.
Janem Fujáčkem, stanovena ve výši 247.960,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.
12) Směnnou smlouvu mezi městem Klecany a Jaroslavem Koláříkem, trvale bytem Do
Klecánek 19, 250 67 Klecany a Janou Hofmanovou, trvale bytem Kpt. Stránského 980/17,
198 00 Praha 9 Černý most, na směnu pozemků v katastrálním území Klecany parc.
č. 692/6 o výměře 22 m2, parc. č. 697/10 označenou jako díl „e“ o výměře 16 m2, parc.
č. 697/11 označenou jako díl „b“ o výměře 7 m2 a parc. č. 697/12 označenou jako díl „a“
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o výměře 22 m2 za pozemky parc. č. 692/15 označený jako díl „c“ o výměře 2m 2 a parc.
č. 339 označený jako díl „d“ o výměře 5 m2, vzniklých na základě geometrického plánu
č. 2050-2/2021, zpracovaného Ing. Kateřinou Josefusovou, Náměstí M. J. Husa 3, 250 66
Zdiby. Kupní cena byla dohodou smluvních stran a na základě znaleckých posudků
č. 60/3424/19 a č. 25/3640/2021, zpracovaných Ing. Janem Fujáčkem, Čenkov 216, 250
70 Odolena voda, stanovena u pozemků v majetku města Klecany ve výši 115.650,- Kč
a pozemků v majetku p. J. Koláříka a pí. J. Hofmanové ve výši 371,- Kč. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.
13) Kupní smlouvu na prodej nemovité věci se zřízením služebnosti mezi městem Klecany
a manželi Romanem a Pavlínou Endtovými, trvale bytem Vyhlídkova 303/24, 190 00
Praha 9, na prodej pozemku parc. č. 897/2 v k.ú. Klecany o výměře 17 m2, vzniklého
oddělením částí pozemků parc. č. 91/1 a parc. č. 897 na základě geometrického plánu pro
dělení pozemků č. 2064-14/2021 zpracovaného Ing. Kateřinou Josefusovou, Nám. M. J.
Husa 3, 250 66 Zdiby. Kupní cena pozemku byla dohodou smluvních stran stanovena ve
výši 30 770 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
14) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 836.500,- Kč z Programu 2020 pro
poskytování dotaci z rozpočtu Středočeského kraje - Středočeského fondu podpory včasné
přípravy projektu EU 2021+ a NIP k projektu Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany,
číslo žádosti: FVP/OVZ/043297/2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.
15) poskytnutí dotace Archeologickému ústavu AV ČR Praha ve výši 90.000,- Kč a podpis
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory.
16) Rozpočtové opatření č. 2/2021 v předloženém znění.
17) Úplnost přehledu přijatých usnesení

II. Bere na vědomí
-

Informaci o rozpočtovém opatření č. 5/2020 přijatém Radou města dne 31. 12. 2020

-

Žádost manželů Klímových o směnu pozemků a negativní stanovisko OŽP sdělením
lesního pozemku, doporučuje směnu 40 m2, které již manželé Klímovi užívají +
doplatek za zbylých 52 metrů, dle znaleckého posudku.

-

Žádost manželů Matějkových o koupi pozemku parc. č. 692/6 v k.ú. Klecany.
Zastupitelstvo města Klecany nesouhlasí s prodejem pozemku manželům
Matějkovým.
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Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:
Mgr. Lenka Pavelková, Jan Čepelka, Jiří Medek

Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných zastupitelů.
Ověřovatelé:

………….………………………

………….………………………

Ing. Kristýna Holubová

Lukáš Tintěra

………….………………………

………….………………………

Ivo Kurhajec, místostarosta

Bc. Daniel Dvořák, starosta
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