USNESENÍ č. 4/2022
ze zasedání Zastupitelstva města Klecany,
které se konalo dne 15. 9. 2022 za přítomnosti 14 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání
I. Schvaluje
1) návrhovou komisi ve složení:

2) ověřovatele zápisu:
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

Ing. Tomáš Černý
David Ledvinka
Jan Čepelka
Ing. Kristýna Holubová
Martin Hora

program zasedání
průběh diskuse ke každému bodu zvlášť
přesunutí bodu č. 8 a č. 4
přijetí závazku u akce „FZŠ – Klecany – Cisternová automobilová stříkačka“, Identifikační číslo:
014D261002048, Identifikační číslo EIS: JSDH-V1-2022-00040, dofinancovat rozdíl mezi
celkovou cenou CAS a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů; pozn. akce je
kofinancována účelovou investiční dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok
2021 – Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky – HAS/CAS/047623/2022
znění a podpis směnné smlouvy, kterou se bezúplatně směňují pozemky parc. č. 46/24 (491 m2,
ost. plocha, manipulační plocha), parc. č. 46/25 (1257 m2, orná půda) a parc. č. 48/2 (328 m2,
ost. plocha, manipulační plocha) v k. ú. Drasty dle geometrického plánu č. 62-50/2022
a stávajícího pozemku parc. č. 46/3 (302 m2, ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Královské
kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, IČ 43005314, se sídlem K Rotundě 100/10,
128 00 Praha 2 – Vyšehrad za pozemky parc. č. 63 (840 m2, ovocný sad) a 70/1 (1521 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Drasty ve vlastnictví města Klecany
znění a podpis smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí spočívajících
v uložení vodovodní přípojky o délce 21 m do pozemků parc. č. 70/2 a parc. č. 84/1 k. ú. Drasty
dle geometrického plánu č. 57-4718/2020 s Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na
Vyšehradě, IČ 43005314, se sídlem K Rotundě 100/10, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad
znění a podpis smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí spočívajících
v uložení veřejného osvětlení o délce 397 m do pozemků parc. č. st 10, 17/2, 17/3, 17/4, 18/2, 21/7,
46/1, 46/10, 46/18, 46/19, 46/2, 46/20, 46/21, 46/22, 46/23, 46/3, 46/5, 48/2, 81/2 a 95 k. ú. Drasty
dle geometrického plánu č. 61-502/2022 s Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na
Vyšehradě, IČ 43005314, se sídlem K Rotundě 100/10, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad
směnnou smlouvu na směnu částí pozemků parc. č. 28/3, parc. č. 877 a parc. č. 642/1, vše v k. ú.
Klecany, označených geometrickým plánem č. 2129-55/2022 jako díly „g“, „d“ a „c“ ve vlastnictví
města Klecany za část pozemku v k. ú. Klecany parc. č. 642/2 označený geometrickým plánem
č. 2129-55/2022 jako díl „a“ ve spoluvlastnictví manželů Oldřicha a Jany Kunrtových, trvale
bytem Do Kaštan 81, 250 67 Klecany a Ing. Lenky Cibulkové, trvale bytem Bělohorská 1228/156,
169 00 Praha 6
rozpočtové opatření č. 4/2022

12) obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Klecany č. 2/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
13) úplnost přehledu přijatých usnesení

II. Bere na vědomí
1)
2)
3)
4)

studii lávky přes Vltavu
informaci starosty o soudním jednání ve věci změny územního plánu č. 4
informaci o budování přechodu pro chodce a prodloužení chodníku v ulici Topolová u hřbitova
informaci o nabídce služeb sociálního pracovníka

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:
Ing. Tomáš Černý, David Ledvinka, Jan Čepelka

Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných zastupitelů.

………………………
Ing. Kristýna Holubová

……………………….
Martin Hora

………………………
Bc. Daniel Dvořák

……………………….
Ivo Kurhajec

