
        OO/253/17 

STATUTÁRNÍ 
MĚSTO  
KLADNO 

 
 
 

Z Á P I S  
 

ze 13. zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se konalo   
dne 24. dubna 2017 od 8:00 hod.  

ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského 
inženýrství ČVUT na nám. Sítná v Kladně - Sítné 

 
Přítomni: 
 
Členové zastupitelstva města ……………………………………………………  29  
Člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, 
zástupce orgánů kraje  ………………………………………………………………    0 
Tajemník magistrátu, ředitel MP, vedoucí útvarů magistrátu,  
ředitelé obchodních společností vlastněných Městem  
a ředitelé Městem zřízených organizací ……………………………………  20 
Zaměstnanci Města ……………………………………………………………………  14 
Zástupci médií ……………………………………………………………………………     5 
Zástupci politických stran …………………………………………………………    0 
Hosté ……………………………… ………………………………………………………… 16  

 
Celkem ………………………………………………………………………………………  84 
  

 
 
Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, 
prezenční listiny přílohu č. 2. 
 
 
1. ZAHÁJENÍ 
 
Jednání 13. zasedání Zastupitelstva města Kladna zahájil primátor města Mgr. 
Milan Volf.   
 
Za ověřovatele zápisu z 12. zasedání ZM ze dne 27. 2. 2017 byli zvoleni p. Jiří 
Klesnil a Mgr. Eva Čermáková. Zápis byl ověřen bez připomínek.  
 
Za ověřovatele zápisu z 13. zasedání ZM byli zvoleni Ing. Jan Török a p. Pavel 
Volf. 
 
 hlasování PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 2 
                            odsouhlaseno 
 
Mgr. M. Volf – v úvodu konstatoval, že nedošlo k žádným změnám ani doplnění 
navrženého programu. 
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Bod „Různé“ obsahoval návrh na „Poskytnutí dotací z Fondu primátora města a 
komisí rady města“, konkrétně kulturní komise, komise pro výchovu, vzdělávání a 
osvětu, sportovní komise, komise pro životní prostředí a komise pro sociální 
záležitosti, zdraví a rodiny s dětmi“; záležitost „Soudního řízení o určení pravosti a 
výše pohledávky proti dlužníkovi – CGM Czech a.s.“; návrh „Smlouvy o spolupráci 
při realizaci stavby s názvem „Kruhová křižovatka Kladno – Švermov „Na Cikánce“; 
návrh „Smlouvy o spolupráci při realizaci stavby s názvem „II/118 – Kladno, 
rekonstrukce silnice“; návrh na „Uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci při 
zabezpečování požární ochrany ve městě Kladně“; návrh na „Odpis 
nevymahatelných pohledávek Města“; návrh na „Vyřazení a prodej osobního vozidla 
z majetku Statutárního města Kladna“; dva návrhy na „Vyřazení movitého majetku 
Statutárního města Kladna“ a „Inventarizaci majetku a závazků za rok 2016 na 
Magistrátu města Kladna“.  
 
Ing. D. Jiránek – navrhl zařazení nového bodu jednání, týkajícího se způsobu jakým 
Město odpovídá na dotazy zastupitelů a občanů města. Rovněž se zmínil o 
nákladech na dotazník související s projednáváním Regulačního plánu Kladno – 
Štechova. Citoval konkrétní žádosti o poskytnutí informací a hovořil o důvodech 
návrhu, aby nevyhovující metody odpovídání na dotazy členů zastupitelstva města 
projednalo zastupitelstvo města jako první bod svého jednání.  
 
hlasování o navrženém programu jednání předloženém radou města 
 
 hlasování PRO: 18 PROTI: 9 ZDRŽELI SE: 0 
                            odsouhlaseno 
 
Vzhledem k tomu, že návrh programu předložený radou města byl odsouhlasen, o 
návrhu předloženém Ing. D. Jiránkem nebylo hlasováno. 
 
 
Program jednání: 
 
1. Zahájení 
2. Zpráva o bezpečnostní situaci na území Statutárního města Kladna za 

rok 2016  
3. Zpráva o činnosti Městské policie Kladno za rok 2016 
4. Záležitosti výborů Zastupitelstva města Kladna 

- Záležitosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kladna 
5. Záležitosti společností založených a stoprocentně vlastněných Městem 

- Záležitosti společnosti TEPO s.r.o. 
6. Záležitosti společností, v nichž má Město obchodní podíl 

- Záležitosti společnosti Hokej Kladno s.r.o. 
7. Program prevence kriminality pro město Kladno 
8. Rozpočet Města Kladna na rok 2017 

- Rozpočtová opatření Města na rok 2017 
9. Územní plán Kladno 

- Zadání změn č. 1 Územního plánu Kladno 
10. Majetkové záležitosti 
11. Privatizace bytového fondu Města 
12. Projekty kofinancované z fondů Evropské unie 

- Územní studie veřejného prostranství pro obce ve správním obvodu 
ORP Kladno 
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13. Návrhy ke schválení: 

a) Záležitosti školství na území města Kladna 
b) Záležitosti obecně prospěšných společností a zapsaných ústavů, 

založených Městem 
c) Přejmenování stávajících ulic na území města Kladna 

14. Různé 
15. Diskuze 
16. Interpelace 
17. Návrh usnesení  
18. Závěr 
 

 
Mgr. M. Volf – dále předložil návrh na složení návrhové komise: Ing. Vojtěch 
Munzar, pí Dana Nekvindová a Ing. arch. O. Rys. Dotázal se na případné jiné 
návrhy. 
 
Další návrhy nebyly podány. 
 
hlasování o předloženém návrhu na členy návrhové komise – Ing. Vojtěch Munzar, 
pí Dana Nekvindová a Ing. arch. O. Rys 
 
 hlasování PRO: 24  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 3 
                     odsouhlaseno 
 
 
Návrhová komise byla zvolena ve složení: Ing. Vojtěch Munzar, pí Dana 
Nekvindová a Ing. arch. O. Rys. 
 
 
Zapisovatelkami byly určeny: pí Blanka Feřteková a pí Alžběta Křížová. 
 
 
Z jednání zastupitelstva města byl pořízen zvukový záznam, který je využit jako 
podklad pro vyhotovení zápisu z jednání zastupitelstva města. Záznam je následně 
nevratně zlikvidován v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
 
Kontrola usnesení, zpráva o činnosti Rady města Kladna a zápisy z Finančního 
výboru ZM a Kontrolního výboru ZM tvoří přílohu č. 3 zápisu. 
 
 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání vzalo na vědomí: a) kontrolu usnesení; b) zprávu o 
činnosti Rady města Kladna; c) zápis z jednání Finančního výboru ZM a Kontrolního 
výboru ZM 
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2. ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA ZA ROK 2016 
               …. Příloha č. 4 

 
Předložili: Mgr. Milan Volf, primátor města Kladna 

plk. Mgr. Jiří Fejfar, vedoucí územního odboru Kladno Krajského 
ředitelství Policie Středočeského kraje 

 
 
Komentář přednesl plk. Mgr. J. Fejfar, vedoucí územního odboru Kladno Krajského 
ředitelství Policie Středočeského kraje. 
 
V diskuzi, týkající se zejména případné souvislosti počtu videoloterních terminálů na 
území města Kladna s nárůstem majetkové trestné činnosti vystoupili: Ing. D. 
Jiránek a plk. Mgr. J. Fejfar. 
 
 
Záležitost vzalo zastupitelstvo města na vědomí. 
 
 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání vzalo na vědomí zprávu Krajského ředitelství Policie 
Středočeského kraje, Územního odboru Kladno o bezpečnostní situaci na území 
Statutárního města Kladna za rok 2016 
 
        
 
3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2016 

 
             …. Příloha č. 5 
Předložil: Bc. Stanislav Procházka, ředitel Městské policie Kladno 
 
 
Komentář přednesl p. S. Procházka. 
 
V následné diskuzi, týkající se především problematiky personálního stavu Městské 
policie Kladno, řešení této záležitosti v návaznosti na podmínky, které mají strážníci 
v Praze, obecně pak policisté, hasiči a vojáci, a s tím souvisejícího zajištění úkolů 
městské policie, zejména pochůzkové činnosti ve městě, spolupráce s Policií ČR i 
řešení zabezpečení bezpečnosti a pořádku v OC Central vystoupili: Ing. D. Jiránek, 
Mgr. M. Volf, Bc. S. Procházka, Mgr. M. Volf, Ing. V. Munzar, Bc. S. Procházka, Mgr. 
M. Volf, Ing. D. Jiránek, Bc. S. Procházka a Mgr. M. Volf. 
 
 
Záležitost vzalo zastupitelstvo města na vědomí. 
 
 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání vzalo na vědomí zprávu o činnosti Městské policie 
Kladno za rok 2016 
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4. ZÁLEŽITOSTI VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KLADNA 

- ZÁLEŽITOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
KLADNA 

       …. Příloha č. 6 
 
Předložil: p. Vojtěch Volf, MBA, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Kladna 
 
 
V rámci bodu byly předloženy výsledky veřejnosprávních kontrol dotací 
poskytnutých z fondů komisí RM.   
 
Záležitost vzalo zastupitelstvo města na vědomí. 
 
 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání vzalo na vědomí: a) kontrolní zprávy o výsledku 
veřejnosprávní kontroly vybraných dotací poskytnutých z fondu Komise RM pro 
životní prostředí dle předloženého znění; b) kontrolní zprávy o výsledku 
veřejnosprávní kontroly vybraných dotací poskytnutých z fondu Sportovní komise 
RM dle předloženého znění; c) kontrolní zprávy o výsledku veřejnosprávní kontroly 
vybraných dotací poskytnutých z fondu Kulturní komise RM dle předloženého znění; 
d) kontrolní zprávy o výsledku veřejnosprávní kontroly vybraných dotací 
poskytnutých z fondu Komise RM pro výchovu, vzdělávání a osvětu dle 
předloženého znění; e) kontrolní zprávy o výsledku veřejnosprávní kontroly 
vybraných dotací poskytnutých z Fondu primátora města dle předloženého znění; f) 
kontrolní zprávy o výsledku veřejnosprávní kontroly vybraných dotací poskytnutých 
z fondu Komise RM pro sociální záležitosti, zdraví a rodiny s dětmi dle předloženého 
znění  
 
 
  
5. ZÁLEŽITOSTI SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH A STOPROCENTNĚ 

VLASTNĚNÝCH MĚSTEM 
- ZÁLEŽITOSTI SPOLEČNOSTI TEPO s.r.o. 

       …. Příloha č. 7 
 
Předložil: Mgr. Milan Volf, primátor města Kladna 
 
 
V rámci projednávaného bodu byl předložen návrh na zvolení p. V. Švenkrta do 
funkce člena dozorčí rady společnosti TEPO s.r.o. 
 
hlasování o návrhu usnesení  
 
 hlasování PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 3 
                                                                      odsouhlaseno 

 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání vzalo na vědomí zánik funkce člena dozorčí rady 
společnosti TEPO s.r.o. p. Antonína Lingra z důvodu úmrtí; navrhlo zvolení p. 
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Václava Švenkrta, nar. 24. 3. 1950, bytem Palackého 168,    
273 09, Kladno - Švermov do funkce člena dozorčí rady společnosti TEPO s.r.o., 
IČO 49827065, se sídlem Kladno, Mostecká 3210, PSČ 272 01 
 
 
 
6. ZÁLEŽITOSTI SPOLEČNOSTÍ, V NICHŽ MÁ MĚSTO OBCHODNÍ 

PODÍL  
- ZÁLEŽITOSTI SPOLEČNOSTI HOKEJ KLADNO s.r.o. 

       …. Příloha č. 8 
 
Předložili: Mgr. Milan Volf, primátor města Kladna 
      Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora města Kladna 
 
 
Komentář přednesl Mgr. M. Volf. 
 
Ing. D. Jiránek - vznesl dotaz, zda někdo z členů zastupitelstva města nemá 
obchodní vztahy se zmíněnými obchodními společnostmi s konstatováním, že podle 
jemu dostupných informací někteří členové zastupitelstva s těmito společnostmi 
vztahy mají a jednalo by se tak o střet zájmů. 
Mgr. M. Volf – konstatoval, že každý ze zastupitelů odpovídá sám za sebe, neví 
o nikom, kdo by takový střet zájmů měl.  
 
Mgr. M. Volf – přistoupil následně k hlasování o návrhu usnesení ve znění: „ZM po 
projednání požaduje s odkazem na předložené materiály vrácení dotací 
poskytnutých Statutárním městem Kladnem společnosti Hokej Kladno s.r.o. na 
základě níže uvedených uzavřených veřejnoprávních smluv: N-02/024/11 ze dne 
25.7.2011 s dodatkem č. 1 ze dne 12.3.2012, N/02/009/12 ze dne 12.3.2012, 
N/02/008/13 ze dne 2.7.2013, N/02/011/13 ze dne 2.7.2013, N/02/004/14 ze dne 
20.2.2014 s dodatkem č. 1 ze dne 18.9.2014, N/02/005/14 ze dne 20.2.2014 
s dodatkem č. 1 ze dne 23.1.2015“. 
  
 
hlasování o návrhu usnesení předneseném Mgr. M. Volfem – ZM po projednání 
požaduje s odkazem na předložené materiály vrácení dotací poskytnutých 
Statutárním městem Kladnem společnosti Hokej Kladno s.r.o. na základě níže 
uvedených uzavřených veřejnoprávních smluv: N-02/024/11 ze dne 25.7.2011 
s dodatkem č. 1 ze dne 12.3.2012, N/02/009/12 ze dne 12.3.2012, N/02/008/13 
ze dne 2.7.2013, N/02/011/13 ze dne 2.7.2013, N/02/004/14 ze dne 20.2.2014 
s dodatkem č. 1 ze dne 18.9.2014, N/02/005/14 ze dne 20.2.2014 s dodatkem č. 1 
ze dne 23.1.2015“ 
 
 hlasování PRO: 0 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 25 
                                                                      neodsouhlaseno 
 
 
Mgr. M. Volf – dále přistoupil k hlasování o návrhu usnesení ve znění: „ZM po 
projednání souhlasí s převodem podílu Statutárního města Kladna ve výši 30 %, 
který odpovídá vkladu ve výši 60.000,- Kč na základním kapitálu společnosti ve výši 
200.000,- Kč, ve společnosti Hokej Kladno s.r.o., IČO 241 26 934, se sídlem Petra 
Bezruče 2531, 272 01  Kladno, na p. Jaromíra Jágra, nar. 15.2.1972, bytem 
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Kačická 886, 272 04 Kladno, a to za cenu 60.000,- Kč; ukládá Mgr. M. Volfovi - 
primátorovi města - jednat s většinovým společníkem společnosti Hokej Kladno 
s.r.o., p. Jaromírem Jágrem, o odprodeji podílu Statutárního města Kladna ve 
společnosti Hokej Kladno s.r.o. ve výši 30 % a učinit veškerá právní jednání 
směřující k převodu podílu - T: průběžně 
 
Ing. D. Jiránek – požadoval upřesnění, zda se jedná skutečně i o souhlas 
s převodem podílu Statutárního města Kladna ve společnosti. 
Mgr. M. Volf – toto potvrdil s tím, že uvedená záležitost musí být ještě schválena na 
valné hromadě společnosti Hokej Kladno s.r.o. 
 
hlasování o návrhu usnesení - ZM po projednání souhlasí s převodem podílu 
Statutárního města Kladna ve výši 30 %, který odpovídá vkladu ve výši 60.000,- Kč 
na základním kapitálu společnosti ve výši 200.000,- Kč, ve společnosti Hokej 
Kladno s.r.o., IČO 241 26 934, se sídlem Petra Bezruče 2531, 272 01  Kladno, na p. 
Jaromíra Jágra, nar. 15.2.1972, bytem Kačická 886, 272 04 Kladno, a to za cenu 
60.000,- Kč; ukládá Mgr. M. Volfovi - primátorovi města - jednat s většinovým 
společníkem společnosti Hokej Kladno s.r.o., p. Jaromírem Jágrem, o odprodeji 
podílu Statutárního města Kladna ve společnosti Hokej Kladno s.r.o. ve výši 30 % a 
učinit veškerá právní jednání směřující k převodu podílu - T: průběžně 
 
 hlasování PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 2 
                                                                      odsouhlaseno 

 
 
Mgr. M. Volf – na závěr uvedl, že společenská smlouva mezi Statutárním městem 
Kladnem a společností Hokej Kladno s.r.o. byla Ing. D. Jiránkem podepsána 
v rozporu s usnesením zastupitelstva, valná hromada společnosti tak rozhoduje 
60% místo 90%, přičemž chybná smlouva byla zapsána obchodním soudem. 
Konstatoval, že zvolené a odsouhlasené řešení se jeví jako nejlepší. 

 
 

Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání nepožaduje s odkazem na předložené materiály 
vrácení dotací poskytnutých Statutárním městem Kladnem společnosti Hokej 
Kladno s.r.o. na základě níže uvedených uzavřených veřejnoprávních smluv: N-
02/024/11 ze dne 25.7.2011 s dodatkem č. 1 ze dne 12.3.2012, N/02/009/12 ze 
dne 12.3.2012, N/02/008/13 ze dne 2.7.2013, N/02/011/13 ze dne 2.7.2013, 
N/02/004/14 ze dne 20.2.2014 s dodatkem č. 1 ze dne 18.9.2014, N/02/005/14 ze 
dne 20.2.2014 s dodatkem č. 1 ze dne 23.1.2015; souhlasilo s převodem podílu 
Statutárního města Kladna ve výši 30 %, který odpovídá vkladu ve výši 60.000,- Kč 
na základním kapitálu společnosti ve výši 200.000,- Kč, ve společnosti Hokej 
Kladno s.r.o., IČO 241 26 934, se sídlem Petra Bezruče 2531, 272 01  Kladno, na p. 
Jaromíra Jágra, nar. 15.2.1972, bytem Kačická 886, 272 04 Kladno, a to za cenu 
60.000,- Kč; uložilo Mgr. M. Volfovi - primátorovi města - jednat s většinovým 
společníkem společnosti Hokej Kladno s.r.o., p. Jaromírem Jágrem, o odprodeji 
podílu Statutárního města Kladna ve společnosti Hokej Kladno s.r.o. ve výši 30 % a 
učinit veškerá právní jednání směřující k převodu podílu - T: průběžně 
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7. PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY PRO MĚSTO KLADNO   
 
     …. Příloha č. 9 
Předložil: Mgr. Milan Volf, primátor města Kladna 
       
 
V rámci tohoto bodu byl předložen návrh na přijetí účelové dotace od Ministerstva 
vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality pro rok 2017 na projekty Kladno – 
Asistenti prevence kriminality, Kladno – Zefektivnění MKDS, Kladno – Jde to! a 
Kladno – Pryč s nudou včetně návrhu na participaci Města pro uvedené projekty. 
 
Komentář přednesl Mgr. M. Volf. 
 
hlasování o návrhu usnesení  
 
 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                                                                      odsouhlaseno 

 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání souhlasilo: a) s přijetím účelové dotace od 
Ministerstva vnitra ČR Statutárním městem Kladnem v rámci Programu prevence 
kriminality pro rok 2017 ve výši 1.411.000,- Kč na projekty Kladno – Asistenti 
prevence kriminality, Kladno – Zefektivnění MKDS, Kladno – Jde to! a Kladno – Pryč 
s nudou; b) s participací Města minimálně dle Zásad pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na 
rok 2017 z celkových nákladů na projekty Kladno – Asistenti prevence kriminality, 
Kladno – Zefektivnění MKDS, Kladno – Jde to! a Kladno – Pryč s nudou; c) 
s uvolněním finanční částky ve výši 531.700,- Kč z kap. 14 rozpočtu Města na rok 
2017 jako participaci Města pro projekty v rámci Programu prevence kriminality pro 
rok 2017  
 
 
 
8. ROZPOČET MĚSTA KLADNA NA ROK 2017 

- ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA NA ROK 2017 
     …. Příloha č. 10 
 
Předložili: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora města Kladna 
 Ing. Vladimír Moucha, náměstek primátora města Kladna 
  
 
V rámci projednávaného bodu byl nejprve předložen návrh na přijetí dotací 
z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na spolufinancování projektů 
z Operačního programu Zaměstnanost.    
 
Komentář přednesl Ing. P. Mužík. 
 
hlasování o návrhu usnesení  
 
 hlasování PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 3 
                                                                      odsouhlaseno 
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Následoval návrh na přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na 
spolufinancování projektu „Dopravní telematika Kladno“. 
 
Komentář přednesl Ing. P. Mužík. 
 
hlasování o návrhu usnesení  
 
 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                                                                      odsouhlaseno 
 
Dále se zastupitelstvo města zabývalo návrhem na přijetí neinvestiční účelové 
dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci výkonu agendy sociálně-
právní ochrany dětí. 
 
Komentář přednesl Ing. V. Moucha. 
 
hlasování o návrhu usnesení  
 
 hlasování PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 
                                                                      odsouhlaseno 
 
Následně přistoupili zastupitelé města k projednání návrhu rozpočtových opatření a 
celkové výše rozpočtu Města na rok 2017 včetně výše odsouhlasených návrhů. 

 
Komentář přednesl Ing. P. Mužík. 
 
hlasování o návrhu usnesení  
 
 hlasování PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 
                                                                      odsouhlaseno 

 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání vzalo na vědomí: a) rozpočtová opatření 
v kapitolách rozpočtu Města dle bodů II. a IV. předloženého návrhu; b) rekapitulaci 
rozpočtových opatření v kapitolách rozpočtu Města dle bodu III. předloženého 
návrhu; souhlasilo: a) s přijetím dotace ve výši 8.770.952,70 Kč z rozpočtu 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na spolufinancování projektu „Strategie 
bezpečnosti IT Statutárního města Kladna včetně řešení krizových a nestandardních 
situací“; b) se spolufinancováním projektu „Strategie bezpečnosti IT Statutárního 
města Kladna včetně řešení krizových a nestandardních situací“ ve výši 5 % 
způsobilých výdajů a vyčleněním částky ve výši 461.629,10 Kč z rozpočtu Města; c) 
s přijetím dotace ve výši 5.371.038,75 Kč z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na spolufinancování projektu „Plán udržitelné městské mobility Statutárního 
města Kladna“; d) se spolufinancováním projektu „Plán udržitelné městské mobility 
Statutárního města Kladna“ ve výši 5 % způsobilých výdajů a vyčleněním částky ve 
výši 282.686,25 Kč z rozpočtu Města; e) s přijetím dotace ve výši 3.238.933,56 Kč 
z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na spolufinancování projektu 
„Podpora sociální práce na území Statutárního města Kladna“; f) se 
spolufinancováním projektu „Podpora sociální práce na území Statutárního města 
Kladna“ ve výši 5 % způsobilých výdajů a vyčleněním částky ve výši 170.470,19 Kč 
z rozpočtu Města; g) s přijetím dotace ve výši 28.259.387,10 Kč z rozpočtu 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na spolufinancování projektu „Dopravní 
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telematika Kladno“; h) se spolufinancováním projektu „Dopravní telematika Kladno“ 
ve výši 10 % způsobilých výdajů a vyčleněním částky ve výši 3.139.931,90 Kč 
z rozpočtu Města; i) s přijetím neinvestiční účelové dotace od Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR Statutárním městem Kladnem v rámci výkonu agendy sociálně-
právní ochrany dětí pro rok 2017 ve výši 7.331.200,- Kč; schválilo: a) rozpočtová 
opatření rozpočtu Města dle bodu I. předloženého návrhu; b) ke dni 24. 4. 2017 
výši rozpočtu Města na rok 2017 v částce 1.588.897 tis. Kč na straně příjmů a 
1.588.897 tis. Kč na straně výdajů, přičemž součástí výdajové strany je rezerva 
kap. 02 ve výši 22.175 tis. Kč; c) celkové příjmy ve výši 1.588.897 tis. Kč a výdaje 
ve výši 1.588.897 tis. Kč jako závazné ukazatele rozpočtu Města na rok 2017  
 
 
 
9. ÚZEMNÍ PLÁN KLADNO 

- NÁVRH NA ZADÁNÍ ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADNO 
 

     …. Příloha č. 11 
 
Předložil: Ing. arch. František Müller, vedoucí Oddělení architektury, územního 

plánování a rozvoje města a architekt města 
  
 
Komentář přednesl Mgr. M. Volf.  
 
V diskuzi k předloženému návrhu na zadání změn č. 1 Územního plánu Kladna 
mimo jiné: 
- zazněl dotaz, zda se předložené změny týkají i území dotčených regulačními 

plány nebo územními studiemi, v případě, že ano, zda jsou regulační plány 
připravovány již dle změn nebo podle původního Územního plánu Kladno. 
Bylo konstatováno, že podněty na změny vychází z několika oblastí, od majitelů 
pozemků, oddělní architektury, územního plánování a rozvoje města a část 
podnětů vychází z regulačních plánů a územních studií; došlo k podrobnému 
vysvětlení postupu při zpracovávání změn; existuje jak možnost, že po změně 
územního plánu nebude nutné regulační plány měnit, tak i možnost jejich změny 
z důvodu lepšího a efektivnějšího využití území, 

- došlo k diskuzi ke konkrétní změně č. 58 - plochy bloků vymezené ulicemi 
Zádušní, Havířská, T. G. Masaryka a náměstím Starosty Pavla - revize stávajícího 
funkčního využití ploch s požadavkem na změnu na SM a změně č. 24 - 
požadavek, aby pozemky p.č. 3125/3, 1290/21, 3123/8, 3123/11, 3125/1 a 
3125/6 k. ú. Kročehlavy byly určeny k výstavbě multifunkčního zařízení pro 
obchod a služby.   
Přijaté změny budou prověřeny. V případě změny č. 58 je snaha řešit dotčenou 
plochu nacházející se mezi centrem města a OC Central, přiblížit ji centru města 
s možností případné městské zástavby a zachování parkování. Změna č. 24 
vychází z podnětu majitelů pozemků, jedná se o plochu, která by však neměla 
být pouze komerční.  

- došlo ke shrnutí dalšího postupu ve věci změn č. 1 územního plánu s tím, že 
bude následovat projednání změn, opětovné předložení radě města a 
zastupitelstvu města k posouzení, 

- byla zpochybněna povinnost zastupitelstva města zadat jakoukoli navrhovanou 
změnu. 
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Toto bylo v reakci potvrzeno, zastupitelstvo má možnost se zadáním buď 
souhlasit, nebo ho odmítnout; u zásahů do větších ploch se pak vyžaduje 
zpracování územních studií. 

- zazněl opětovný návrh na vybudování alespoň dopravního terminálu v blízkosti 
vlakového nádraží. 
Uvedená problematika je již řešena zpracováváním územní studie v oblasti 
vlakového nádraží, jejíž součástí je i prověření efektivního uspořádání veřejné 
dopravy včetně autobusového terminálu; v současné době není Město vlastníkem 
pozemků v uvedeném území, ale probíhají jednání o případném odkupu. 

- padl dotaz, kdy by mohly být změny znovu reálně předloženy zastupitelstvu k 
projednání, 
Bylo specifikováno, že 5 – 6 měsíců je třeba na samotné zpracování změn 
Územního plánu Kladno zpracovatelem, další legislativní proces daný zákonem 
vyžaduje 8 - 10 měsíců, proto první možný termín případného opětovného 
projednání je tedy za cca 16 měsíců.       
 

V diskuzi vystoupili: Ing. D. Jiránek, Ing. arch. O. Rys, Ing. V. Munzar, Ing. arch. O. 
Rys, Ing. V. Munzar, Ing. arch. O. Rys, Ing. V. Munzar, Ing. arch. O. Rys, Ing. V. 
Munzar, Ing. arch. O. Rys, Ing. arch. F. Müller, Ing. V. Munzar, Mgr. M. Volf, Ing. 
D. Jiránek, Ing. arch. O. Rys, Ing. V. Munzar, Mgr. M. Volf, Ing. arch. O. Rys, Ing. 
V. Munzar, Ing. M. Bernášek, Mgr. M. Volf, Ing. V. Munzar, Mgr. M. Volf, Ing. D. 
Jiránek, Ing. arch. O. Rys a Mgr. M. Volf.   
 
 
Ing. V. Munzar – předložil návrh doplňující usnesení ve znění: „ZM po projednání 
ukládá Radě města Kladna - prověřit možnost umístění autobusového terminálu a 
záchytného parkoviště P+R na pozemcích v blízkosti vlakové stanice Kladno - T: 
září 2017“. 
Ing. M. Bernášek a Ing. V. Munzar – navrhli hlasovat o změnách č. 24 a 58 
samostatně. 
 
 
hlasování o návrhu usnesení předloženém radou města – ZM po projednání 
schvaluje zadání změn č. 1 Územního plánu Kladno v souladu s § 47 odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů dle předloženého návrhu 
 
 hlasování PRO: 18 PROTI: 6 ZDRŽELI SE: 5 
                                                                      odsouhlaseno 
 
Vzhledem k tomu, že návrh usnesení předložený radou města byl odsouhlasen, o 
návrhu předloženém Ing. M. Bernáškem a Ing. V. Munzarem nebylo hlasováno. 
 
 
hlasování o návrhu doplňujícího usnesení předloženém Ing. V. Munzarem – ZM po 
projednání ukládá Radě města Kladna - prověřit možnost umístění autobusového 
terminálu a záchytného parkoviště P+R na pozemcích v blízkosti vlakové stanice 
Kladno - T: září 2017 
  
 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                                                                      odsouhlaseno 
 



 12 

Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání schválilo zadání změn č. 1 Územního plánu Kladno 
v souladu s § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů dle předloženého 
návrhu; uložilo Radě města Kladna - prověřit možnost umístění autobusového 
terminálu a záchytného parkoviště P+R na pozemcích v blízkosti vlakové stanice 
Kladno - T: září 2017 
 
 
10. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
       …. Příloha č. 12 
 
Předložila: MUDr. Marcela Malcová, statutární náměstkyně primátora města Kladna   
   
 
Předložené návrhy přednesla a komentovala MUDr. M. Malcová.  
 
13. zasedání ZM souhlasilo:  
             
- s prodejem části pozemku p.č. 5/4 k.ú. Rozdělov v GP nově označené p.č. 5/5 

k.ú. Rozdělov o výměře 4 m2 pro p. T. Polanku za cenu 1.000,- Kč/m2 + DPH 
21% 

 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                                                                      odsouhlaseno 
 
- s prodejem části pozemku p.č. 6299/1 k.ú. Kladno v GP nově označené p.č. 

6299/10 k.ú. Kladno o výměře 419 m2 a pozemku p.č. 6299/2 k.ú. Kladno o 
výměře 28 m2 pro manž. pí L. a p. V. Volfovy za cenu pod nemovitostí 600,- 
Kč/m2 + DPH 21% a za zahradu 500,- Kč/m2 + DPH 21% 
 

 hlasování PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                                                              odsouhlaseno 
 

p. V. Volf, MBA nehlasoval o znění tohoto 
návrhu usnesení 
p. P. Volf nehlasoval o znění tohoto návrhu 
usnesení 

 
- s prodejem části pozemku st.p.č. 48 k.ú. Hnidousy, v GP označené st.p.č. 48 o 

výměře 192 m2 pro pí M. Švejcarovou za cenu 1.000,- Kč/m2  
 

 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                                                                      odsouhlaseno 

 
- s koupí části pozemku p.č. 5132 k.ú. Kladno v GP nově označené p.č. 5132/2 o 

výměře 27 m2 od Náboženské obce Církve československé husitské v Kladně, 
zast. Mgr. Phanuelem Osweto, Ph.D. Statutárním městem Kladnem za cenu 800,- 
Kč/m2  

 hlasování PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                                                                      odsouhlaseno 
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- s bezúplatným nabytím části pozemku p.č. 733/12 k.ú. Vrapice o výměře cca 2 
m2 od p. J. Fridricha Statutárním městem Kladnem formou darovací smlouvy 

 
 hlasování PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                                                                      odsouhlaseno 
 
- s bezúplatným nabytím cyklostezky Kladno, Kožova hora - Malé Kyšice v délce 

7.707 m od společnosti Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, 
o.p.s. Statutárním městem Kladnem 

  
 hlasování PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                                                                      odsouhlaseno 
 
- se směnou pozemků p.č. 40/5 o výměře 18 m2, p.č. 561/2 o výměře 6 m2, p.č. 

563/5 o výměře 4 m2, p.č. 571/8 o výměře 236 m2 a p.č. 778 o výměře 239 m2 
vše k.ú. Dubí u Kladna ve vlastnictví společnosti REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o., 
zast. p. J. Pelichovským za část pozemku p.č. 276 k.ú. Rozdělov v GP nově 
označené p.č. 276/1 o výměře 502 m2 ve vlastnictví Statutárního města Kladna 

 
V diskuzi, týkající se především možného doplatku rozdílu výměr směňovaných 
pozemků a účelu jejich směny, vystoupili Ing. D. Jiránek, Mgr. M. Volf, Bc. Z. 
Syblík, MUDr. M. Malcová a Mgr. M. Volf. 
 
 hlasování PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 3 
                                                                      odsouhlaseno 
 
- se směnou části pozemku p.č. 3816 nově označené p.č. 3816/2 o výměře 83 m2 

k.ú. Kročehlavy ve vlastnictví p. B. Staveníka za část pozemku p.č. 3820/8 nově 
označené p.č. 3820/14 k.ú. Kročehlavy o výměře 109 m2 ve vlastnictví 
Statutárního města Kladna za podmínky, že rozdíl v ceně směňovaných 
pozemků, tj. ceně za 26 m2 ve výši 2.000,- Kč/m2 uhradí p. B. Staveník Městu 
 

 hlasování PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                                                                      odsouhlaseno 

 
- se směnou pozemku p.č. 5771/2 k.ú. Kladno o výměře 234 m2 ve vlastnictví pí 

M. Švejcarové za část pozemku st.p.č. 24/1 k.ú. Hnidousy v GP označené st.p.č. 
24/1 o výměře 372 m2 ve vlastnictví Statutárního města Kladna za podmínky, že 
rozdíl v ceně směňovaných pozemků dle znaleckého posudku uhradí pí M. 
Švejcarová Městu 

 
 hlasování PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                                                                      odsouhlaseno 
 
- se zrušením věcného předkupního práva pro Statutární město Kladno na 

pozemku p.č. 6440/118 k.ú. Kladno, v současnosti ve vlastnictví manž. pí Z. a p. 
Z. Veselých 

 
 hlasování PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                                                                      odsouhlaseno 
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- se zřízením služebnosti liniové stavby užívání částí pozemků p.č. 159, p.č. 223, 

p.č. 238, p.č. 258, p.č. 267, p.č. 314, p.č. 325, p.č. 410, p.č. 411 a p.č. 414/1 
k.ú. Motyčín za účelem oprávnění zřízení kabelového vedení NN pro společnost 
ČEZ Distribuce, a.s., zast. Ing. M. Šimákem za cenu 90,- Kč/m2 + zákonná sazba 
DPH pruhu vymezeného ochranným pásmem vedení za podmínky, že bude ve 
smlouvě o budoucí smlouvě uvedeno, že budoucí povinný není povinen smlouvu 
o zřízení služebnosti uzavřít, pokud by zamýšlené zařízení přenosové soustavy 
narušilo již existující ochranná pásma jiných vedení nebo zařízení a budoucí 
oprávněný by nepředložil písemný souhlas vlastníků nebo provozovatelů těchto 
vedení nebo zařízení s vybudováním zařízení přenosové soustavy, jakož i za 
podmínky zajištění  přípojných míst el. energie o dostatečném výkonu pro Město 
dle jím dodané specifikace, a to v krátké lhůtě po obdržení žádosti 

- se zřízením služebnosti inženýrské sítě užívání částí pozemků p.č. 2868/1, p.č. 
3052/1, p.č. 3052/3, p.č. 3123/7, p.č. 2796, p.č. 2890/2, p.č. 2890/15, p.č. 
2890/16, p.č. 3124/1, p.č. 3123/6, p.č. 3124/2, p.č. 3123/16, p.č. 3358/1, p.č. 
3362/1, p.č. 3357/3, p.č. 3358/2, p.č. 3362/2, p.č. 3357/2, p.č. 3352/3, p.č. 
3345, p.č. 3344, p.č. 3342/7, p.č. 3303/3, p.č. 3289/9, p.č. 3289/23 a p.č. 
3289/18 k.ú. Kročehlavy za účelem oprávnění zřízení kabelového vedení VN pro 
společnost ČEZ Distribuce, a.s., zast. Ing. M. Šimákem za cenu 150,- Kč/m2 + 
zákonná sazba DPH pruhu vymezeného ochranným pásmem vedení za podmínky, 
že bude ve smlouvě o budoucí smlouvě uvedeno, že budoucí povinný není 
povinen smlouvu o zřízení služebnosti uzavřít, pokud by zamýšlené zařízení 
přenosové soustavy narušilo již existující ochranná pásma jiných vedení nebo 
zařízení a budoucí oprávněný by nepředložil písemný souhlas vlastníků nebo 
provozovatelů těchto vedení nebo zařízení s vybudováním zařízení přenosové 
soustavy, jakož i za podmínek zajištění  přípojných míst el. energie o 
dostatečném výkonu pro Město dle jím dodané specifikace, a to v krátké lhůtě po 
obdržení žádosti a rovněž za koordinace s výstavbou cyklostezky a parkoviště 
v úseku podél ulic Unhošťská a Milady Horákové  

- se zřízením služebnosti inženýrské sítě užívání částí pozemků p.č. 3911/3, p.č. 
3945/3 a p.č. 4192 k.ú. Kročehlavy za účelem oprávnění přeložky NTL 
plynovodních přípojek pro společnost GasNet, s.r.o. zast. Ing. M. Zaurem za 
cenu 150,- Kč/m2 + zákonná sazba DPH pruhu vymezeného ochranným pásmem 
vedení za podmínky, že bude ve smlouvě o budoucí smlouvě uvedeno, že 
budoucí povinný není povinen smlouvu o zřízení služebnosti uzavřít, pokud by 
zamýšlené zařízení přenosové soustavy narušilo již existující ochranná pásma 
jiných vedení nebo zařízení a budoucí oprávněný by nepředložil písemný souhlas 
vlastníků nebo provozovatelů těchto vedení nebo zařízení s vybudováním zařízení 
přenosové soustavy, jakož i za podmínky koordinace stavby s akcí 
Středočeského kraje „II/118 Kladno – rekonstrukce silnice“  

- se zřízením služebnosti inženýrské sítě užívání části pozemku p.č. 320/1 k.ú. 
Hnidousy za účelem oprávnění zřízení STL plynovodní přípojky pro společnost 
GasNet, s.r.o. zast. Ing. M. Zaurem za cenu 90,- Kč/m2 + zákonná sazba DPH 
pruhu vymezeného ochranným pásmem vedení   

- se zřízením služebnosti pro stavbu „Metropolitní optická síť Statutárního města 
Kladna“ na pozemku p.č. 779 k.ú. Dubí u Kladna ve vlastnictví Povodí Vltavy, 
státní podnik, zast. RNDr. P. Kubalou ve prospěch Statutárního města Kladna za 
cenu 10.000,- Kč + DPH  

- se záměrem budoucího zřízení služebnosti pro stavbu „Optická komunikační síť 
Statutárního města Kladna, připojení kamer na nám. Jana Masaryka a 
Bezručova, připojení Sletiště a připojení ZŠ Motyčín“ na pozemku p.č. 5170/1 
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k.ú. Kladno ve vlastnictví Středočeského kraje - Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje, příspěvkové organizace zast. Bc. Z. Dvořákem ve prospěch 
Statutárního města Kladna za cenu 500,- Kč + DPH 
 

 
Hlasování proběhlo o těchto 6 výše uvedených návrzích najednou. Nikdo 
z přítomných neměl námitky k tomuto způsobu hlasování. 
 

 hlasování PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                                                              odsouhlaseno 

 
 
- se zřízením služebnosti inženýrské sítě užívání částí pozemků p.č. 1308/2 a p.č. 

1309 k.ú. Dubí u Kladna za účelem oprávnění zřízení optického kabelu pro 
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zast. p. J. Krbcem za cenu 
180,- Kč/bm + zákonná sazba DPH pruhu vymezeného ochranným pásmem 
vedení za podmínky, že bude ve smlouvě o budoucí smlouvě uvedeno, že 
budoucí povinný není povinen smlouvu o zřízení služebnosti uzavřít, pokud by 
zamýšlené zařízení přenosové soustavy narušilo již existující ochranná pásma 
jiných vedení nebo zařízení a budoucí oprávněný by nepředložil písemný souhlas 
vlastníků nebo provozovatelů těchto vedení nebo zařízení s vybudováním zařízení 
přenosové soustavy  

- se zřízením služebnosti liniové stavby užívání části pozemku p.č. 1325 k.ú. 
Kročehlavy za účelem oprávnění zřízení telekomunikačního vedení pro společnost 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zast. p. J. Krbcem za cenu 450,- 
Kč/bm + zákonná sazba DPH pruhu vymezeného ochranným pásmem vedení za 
podmínky, že bude ve smlouvě o budoucí smlouvě uvedeno, že budoucí povinný 
není povinen smlouvu o zřízení služebnosti uzavřít, pokud by zamýšlené zařízení 
přenosové soustavy narušilo již existující ochranná pásma jiných vedení nebo 
zařízení a budoucí oprávněný by nepředložil písemný souhlas vlastníků nebo 
provozovatelů těchto vedení nebo zařízení s vybudováním zařízení přenosové 
soustavy, jakož i za podmínky složení vratné kauce pro výkop v předpokládané 
výši 2.113,- Kč  

 
Hlasování na návrh Ing. D. Jiránka proběhlo o těchto 2 výše uvedených návrzích 
zvlášť. Nikdo z přítomných neměl námitky k tomuto způsobu hlasování. 
 

 hlasování PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 5 
                                                              odsouhlaseno 

 
13. zasedání ZM schválilo:  
 
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

„Optická komunikační síť Statutárního města Kladna, připojení kamer na nám. 
Jana Masaryka a Bezručova, připojení Sletiště a připojení ZŠ Motyčín“ na 
pozemku p.č. 5170/1 k.ú. Kladno mezi Středočeským krajem, zast. Krajskou 
správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací a 
Statutárním městem Kladnem 

 
 hlasování PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                                                                      odsouhlaseno 
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Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání souhlasilo: s prodejem části pozemku p.č. 5/4 k.ú. 
Rozdělov v GP nově označené p.č. 5/5 k.ú. Rozdělov o výměře 4 m2 pro p. T. 
Polanku za cenu 1.000,- Kč/m2 + DPH 21%; s prodejem části pozemku p.č. 6299/1 
k.ú. Kladno v GP nově označené p.č. 6299/10 k.ú. Kladno o výměře 419 m2 a 
pozemku p.č. 6299/2 k.ú. Kladno o výměře 28 m2 pro manž. pí L. a p. V. Volfovy za 
cenu pod nemovitostí 600,- Kč/m2 + DPH 21% a za zahradu 500,- Kč/m2 + DPH 
21%; s prodejem části pozemku st.p.č. 48 k.ú. Hnidousy, v GP označené st.p.č. 48 
o výměře 192 m2 pro pí M. Švejcarovou za cenu 1.000,- Kč/m2; s koupí části 
pozemku p.č. 5132 k.ú. Kladno v GP nově označené p.č. 5132/2 o výměře 27 m2 od 
Náboženské obce Církve československé husitské v Kladně, zast. Mgr. Phanuelem 
Osweto, Ph.D. Statutárním městem Kladnem za cenu 800,- Kč/m2; s bezúplatným 
nabytím části pozemku p.č. 733/12 k.ú. Vrapice o výměře cca 2 m2 od p. J. 
Fridricha Statutárním městem Kladnem formou darovací smlouvy;  s bezúplatným 
nabytím cyklostezky Kladno, Kožova hora - Malé Kyšice v délce 7.707 m od 
společnosti Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s. 
Statutárním městem Kladnem; se směnou pozemků p.č. 40/5 o výměře 18 m2, p.č. 
561/2 o výměře 6 m2, p.č. 563/5 o výměře 4 m2, p.č. 571/8 o výměře 236 m2 a 
p.č. 778 o výměře 239 m2 vše k.ú. Dubí u Kladna ve vlastnictví společnosti REAL 
ECO TECHNIK, spol. s r.o., zast. p. J. Pelichovským za část pozemku p.č. 276 k.ú. 
Rozdělov v GP nově označené p.č. 276/1 o výměře 502 m2 ve vlastnictví 
Statutárního města Kladna; se směnou části pozemku p.č. 3816 nově označené p.č. 
3816/2 o výměře 83 m2 k.ú. Kročehlavy ve vlastnictví p. B. Staveníka za část 
pozemku p.č. 3820/8 nově označené p.č. 3820/14 o výměře 109 m2 k.ú. 
Kročehlavy ve vlastnictví Statutárního města Kladna za podmínky, že rozdíl v ceně 
směňovaných pozemků, tj. ceně za 26 m2 ve výši 2.000,- Kč/m2 uhradí p. B. 
Staveník Městu; se směnou pozemku p.č. 5771/2 k.ú. Kladno o výměře 234 m2 ve 
vlastnictví pí M. Švejcarové za část pozemku st.p.č. 24/1 k.ú. Hnidousy v GP 
označené st.p.č. 24/1 o výměře 372 m2 ve vlastnictví Statutárního města Kladna za 
podmínky, že rozdíl v ceně směňovaných pozemků dle znaleckého posudku uhradí 
pí M. Švejcarová Městu; se zrušením věcného předkupního práva pro Statutární 
město Kladno na pozemku p.č. 6440/118 k.ú. Kladno, v současnosti ve vlastnictví 
manž. pí Z. a p. Z. Veselých; se zřízením služebnosti liniové stavby užívání částí 
pozemků p.č. 159, p.č. 223, p.č. 238, p.č. 258, p.č. 267, p.č. 314, p.č. 325, p.č. 
410, p.č. 411 a p.č. 414/1 k.ú. Motyčín za účelem oprávnění zřízení kabelového 
vedení NN pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., zast. Ing. M. Šimákem za cenu 90,- 
Kč/m2 + zákonná sazba DPH pruhu vymezeného ochranným pásmem vedení za 
podmínky, že bude ve smlouvě o budoucí smlouvě uvedeno, že budoucí povinný 
není povinen smlouvu o zřízení služebnosti uzavřít, pokud by zamýšlené zařízení 
přenosové soustavy narušilo již existující ochranná pásma jiných vedení nebo 
zařízení a budoucí oprávněný by nepředložil písemný souhlas vlastníků nebo 
provozovatelů těchto vedení nebo zařízení s vybudováním zařízení přenosové 
soustavy, jakož i za podmínky zajištění  přípojných míst el. energie o dostatečném 
výkonu pro Město dle jím dodané specifikace, a to v krátké lhůtě po obdržení 
žádosti; se zřízením služebnosti inženýrské sítě užívání částí pozemků p.č. 2868/1, 
p.č. 3052/1, p.č. 3052/3, p.č. 3123/7, p.č. 2796, p.č. 2890/2, p.č. 2890/15, p.č. 
2890/16, p.č. 3124/1, p.č. 3123/6, p.č. 3124/2, p.č. 3123/16, p.č. 3358/1, p.č. 
3362/1, p.č. 3357/3, p.č. 3358/2, p.č. 3362/2, p.č. 3357/2, p.č. 3352/3, p.č. 3345, 
p.č. 3344, p.č. 3342/7, p.č. 3303/3, p.č. 3289/9, p.č. 3289/23 a p.č. 3289/18 k.ú. 
Kročehlavy za účelem oprávnění zřízení kabelového vedení VN pro společnost ČEZ 
Distribuce, a.s., zast. Ing. M. Šimákem za cenu 150,- Kč/m2 + zákonná sazba DPH 
pruhu vymezeného ochranným pásmem vedení za podmínky, že bude ve smlouvě o 
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budoucí smlouvě uvedeno, že budoucí povinný není povinen smlouvu o zřízení 
služebnosti uzavřít, pokud by zamýšlené zařízení přenosové soustavy narušilo již 
existující ochranná pásma jiných vedení nebo zařízení a budoucí oprávněný by 
nepředložil písemný souhlas vlastníků nebo provozovatelů těchto vedení nebo 
zařízení s vybudováním zařízení přenosové soustavy, jakož i za podmínek zajištění  
přípojných míst el. energie o dostatečném výkonu pro Město dle jím dodané 
specifikace, a to v krátké lhůtě po obdržení žádosti a rovněž za koordinace 
s výstavbou cyklostezky a parkoviště v úseku podél ulic Unhošťská a Milady 
Horákové; se zřízením služebnosti inženýrské sítě užívání částí pozemků p.č. 
1308/2 a p.č. 1309 k.ú. Dubí u Kladna za účelem oprávnění zřízení optického 
kabelu pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zast. p. J. Krbcem 
za cenu 180,- Kč/bm + zákonná sazba DPH pruhu vymezeného ochranným pásmem 
vedení za podmínky, že bude ve smlouvě o budoucí smlouvě uvedeno, že budoucí 
povinný není povinen smlouvu o zřízení služebnosti uzavřít, pokud by zamýšlené 
zařízení přenosové soustavy narušilo již existující ochranná pásma jiných vedení 
nebo zařízení a budoucí oprávněný by nepředložil písemný souhlas vlastníků nebo 
provozovatelů těchto vedení nebo zařízení s vybudováním zařízení přenosové 
soustavy; se zřízením služebnosti liniové stavby užívání části pozemku p.č. 1325 
k.ú. Kročehlavy za účelem oprávnění zřízení telekomunikačního vedení pro 
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zast. p. J. Krbcem za cenu 
450,- Kč/bm + zákonná sazba DPH pruhu vymezeného ochranným pásmem vedení 
za podmínky, že bude ve smlouvě o budoucí smlouvě uvedeno, že budoucí povinný 
není povinen smlouvu o zřízení služebnosti uzavřít, pokud by zamýšlené zařízení 
přenosové soustavy narušilo již existující ochranná pásma jiných vedení nebo 
zařízení a budoucí oprávněný by nepředložil písemný souhlas vlastníků nebo 
provozovatelů těchto vedení nebo zařízení s vybudováním zařízení přenosové 
soustavy, jakož i za podmínky složení vratné kauce pro výkop v předpokládané výši 
2.113,- Kč; se zřízením služebnosti inženýrské sítě užívání částí pozemků p.č. 
3911/3, p.č. 3945/3 a p.č. 4192 k.ú. Kročehlavy za účelem oprávnění přeložky NTL 
plynovodních přípojek pro společnost GasNet, s.r.o. zast. Ing. M. Zaurem za cenu 
150,- Kč/m2 + zákonná sazba DPH pruhu vymezeného ochranným pásmem vedení 
za podmínky, že bude ve smlouvě o budoucí smlouvě uvedeno, že budoucí povinný 
není povinen smlouvu o zřízení služebnosti uzavřít, pokud by zamýšlené zařízení 
přenosové soustavy narušilo již existující ochranná pásma jiných vedení nebo 
zařízení a budoucí oprávněný by nepředložil písemný souhlas vlastníků nebo 
provozovatelů těchto vedení nebo zařízení s vybudováním zařízení přenosové 
soustavy, jakož i za podmínky koordinace stavby s akcí Středočeského kraje 
„II/118 Kladno – rekonstrukce silnice“; se zřízením služebnosti inženýrské sítě 
užívání části pozemku p.č. 320/1 k.ú. Hnidousy za účelem oprávnění zřízení STL 
plynovodní přípojky pro společnost GasNet, s.r.o. zast. Ing. M. Zaurem za cenu 90,- 
Kč/m2 + zákonná sazba DPH pruhu vymezeného ochranným pásmem vedení; se 
zřízením služebnosti pro stavbu „Metropolitní optická síť Statutárního města Kladna“ 
na pozemku p.č. 779 k.ú. Dubí u Kladna ve vlastnictví Povodí Vltavy, státní podnik, 
zast. RNDr. P. Kubalou ve prospěch Statutárního města Kladna za cenu 10.000,- Kč 
+ DPH; se záměrem budoucího zřízení služebnosti pro stavbu „Optická komunikační 
síť Statutárního města Kladna, připojení kamer na nám. Jana Masaryka a 
Bezručova, připojení Sletiště a připojení ZŠ Motyčín“ na pozemku p.č. 5170/1 k.ú. 
Kladno ve vlastnictví Středočeského kraje - Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje, příspěvkové organizace zast. Bc. Z. Dvořákem ve prospěch 
Statutárního města Kladna za cenu 500,- Kč + DPH; schválilo uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „Optická komunikační síť 
Statutárního města Kladna, připojení kamer na nám. Jana Masaryka a Bezručova, 
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připojení Sletiště a připojení ZŠ Motyčín“ na pozemku p.č. 5170/1 k.ú. Kladno mezi 
Středočeským krajem, zast. Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 
příspěvkovou organizací a Statutárním městem Kladnem 
 
 
Následovalo projednání záležitosti převodu akcií ve společnosti G.FOX-OKO, a.s. 
mezi p. J. Liškou a Statutárním městem Kladnem a související změny vymezené 
části usnesení 11. zasedání ZM Kladna ze dne 14. 12. 2016, bod J., I., týkající se 
úhrady kupní ceny za převod 541 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o 
jmenovité hodnotě 86.000,- Kč, vydaných společností G.FOX-OKO, a.s. včetně 
návrhu příslušné smlouvy. 
 
Komentář přednesl Ing. P. Mužík. 
 
V diskuzi Ing. V. Munzar opět zopakoval výhradu k vysoké kupní ceně, poukázal na 
nedoložení vyčíslení finančních nákladů na rekonstrukci objektu bývalého kina OKO, 
jakož i na provoz zde vzniklého budoucího zařízení. V této souvislosti postrádal 
záměr konkrétního využití objektu. Mgr. M. Volf konstatoval, že Město kupuje 
majetek za cenu podloženou znaleckými posudky se záměrem využití jako 
multifunkční kulturní centrum. V případě koupě bude přistoupeno následně k zadání 
zpracování projektu. Ing. M. Bernášek hovořil o hodnotě společnosti G.FOX-OKO, 
a.s., skládající se ze základního kapitálu a dalších aktivit a dotázal se, zda je nutná 
její koupě. Mgr. M. Volf konstatoval, že hodnota předmětné nemovitosti je 
hodnotou společnosti a nelze ji koupit jiným způsobem. Ing. D. Jiránek vznesl 
dotaz, kolik tedy bude stát rekonstrukce budovy. Mgr. M. Volf hovořil o hrubém 
odhadu rekonstrukce cca ve výši 30 mil. Kč. Dále se Ing. M. Bernášek dotázal na 
stav jednání s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT ve věci využití prostor 
v objektu č.p. 103 na Floriánském nám. Dle vyjádření Mgr. M. Volfa hodlá vysoká 
škola tento objekt využívat od počátku roku 2018.  
 
V diskuzi vystoupili: Ing. V. Munzar, Mgr. M. Volf, Ing. M. Bernášek, Mgr. M. Volf, 
Ing. M. Bernášek, Mgr. M. Volf, Ing. D. Jiránek, Ing. M. Bernášek a Mgr. M. Volf. 
 
hlasování o návrhu usnesení 
 

 hlasování PRO: 18 PROTI: 7 ZDRŽELI SE: 3 
                                                              odsouhlaseno 

 
Ing. M. Bernášek hlasoval proti znění tohoto 
návrhu usnesení 
Mgr. E. Čermáková hlasovala proti znění tohoto 
návrhu usnesení 
Mgr. O. Černý hlasoval proti znění tohoto 
návrhu usnesení 
Ing. D. Jiránek hlasoval proti znění tohoto 
návrhu usnesení 
Ing. V. Munzar hlasoval proti znění tohoto 
návrhu usnesení 
Ing. R. Větrovec hlasoval proti znění tohoto 
návrhu usnesení 
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Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání schválilo smlouvu o převodu akcií ve společnosti 
G.FOX-OKO, a.s. mezi p. J. Liškou a Statutárním městem Kladnem dle 
předloženého návrhu; změnilo vymezenou část usnesení 11. zasedání ZM Kladna ze 
dne 14. 12. 2016, bod J., I., týkající se úhrady kupní ceny za převod 541 ks 
kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 86.000,- Kč, 
vydaných společností G.FOX-OKO, a.s., tak, že bude uhrazena následovně: první 
část kupní ceny ve výši 24.500.000,- Kč bude zaplacena do 15 dnů od uzavření 
smlouvy o převodu akcií a předání těchto akcií, druhá část kupní ceny ve výši 
12.000.000,- Kč bude zaplacena do 30. 9. 2018 
 
 
V rámci projednávaného bodu „Majetkové záležitosti“ následovaly ještě návrhy 
smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene – služebnosti s vlastníky 
pozemků v rámci projektu „Dopravní telematika – inteligentní označníky 
autobusových zastávek“.  
 
hlasování o návrhu usnesení 
 

 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                                                              odsouhlaseno 

 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání schválilo: a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Středočeským krajem, zast. Krajskou 
správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací a 
Statutárním městem Kladnem pro stavbu Dopravní telematika Kladno - připojení 
elektro pro označníky MAD dle předloženého návrhu; b) uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizací a Statutárním městem Kladnem pro stavbu 
Dopravní telematika Kladno – připojení elektro pro označníky MAD dle předloženého 
návrhu; c) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti mezi Statutárním městem Kladnem a SK Kladno, z.s. pro 
stavbu Dopravní telematika Kladno – připojení elektro pro označníky MAD dle 
předloženého návrhu; d) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
mezi Statutárním městem Kladnem a SK Kladno, z.s. pro stavbu Dopravní 
telematika Kladno – připojení elektro pro označníky MAD dle předloženého návrhu; 
e) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti mezi Statutárním městem Kladnem a společností KD servis a.s. pro 
stavbu Dopravní telematika Kladno – připojení elektro pro označníky MAD dle 
předloženého návrhu; f) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
mezi Statutárním městem Kladnem a společností KD servis a.s. pro stavbu 
Dopravní telematika Kladno – připojení elektro pro označníky MAD dle předloženého 
návrhu; g) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti mezi Statutárním městem Kladnem a společností TEPO s.r.o. 
pro stavbu Dopravní telematika Kladno – připojení elektro pro označníky MAD dle 
předloženého návrhu; h) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
mezi Statutárním městem Kladnem a společností TEPO s.r.o. pro stavbu Dopravní 
telematika Kladno – připojení elektro pro označníky MAD dle předloženého návrhu; 
i) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti mezi Statutárním městem Kladnem a společností Lidl Česká republika 
v.o.s. pro stavbu Dopravní telematika Kladno – připojení elektro pro označníky MAD 
dle předloženého návrhu; j) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
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služebnosti mezi Statutárním městem Kladnem a společností Lidl Česká republika 
v.o.s. pro stavbu Dopravní telematika Kladno – připojení elektro pro označníky MAD 
dle předloženého návrhu; k) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi Statutárním městem Kladnem a společností 
STOP.SHOP.Kladno s.r.o. pro stavbu Dopravní telematika Kladno – připojení elektro 
pro označníky MAD dle předloženého návrhu; l) uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene – Služebnosti mezi Statutárním městem Kladnem a společností 
STOP.SHOP.Kladno s.r.o. pro stavbu Dopravní telematika Kladno – připojení elektro 
pro označníky MAD dle předloženého návrhu; m) uzavření smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Statutárním 
městem Kladnem a společností KCC Development s.r.o. pro stavbu Dopravní 
telematika Kladno – připojení elektro pro označníky MAD dle předloženého návrhu; 
n) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Statutárním 
městem Kladnem a společností KCC Development s.r.o. pro stavbu Dopravní 
telematika Kladno – připojení elektro pro označníky MAD dle předloženého návrhu; 
o) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti mezi Statutárním městem Kladnem a společností Immo – Log – CZ 
Alpha Beta s.r.o. pro stavbu Dopravní telematika Kladno – připojení elektro pro 
označníky MAD dle předloženého návrhu; p) uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti mezi Statutárním městem Kladnem a společností Immo – 
Log – CZ Alpha Beta s.r.o. pro stavbu Dopravní telematika Kladno – připojení 
elektro pro označníky MAD dle předloženého návrhu 
 
 

 
11. PRIVATIZACE BYTOVÉHO FONDU MĚSTA 
       …. Příloha č. 13 
 
Předložila: MUDr. Marcela Malcová, statutární náměstkyně primátora města Kladna 
 
 
V rámci tohoto bodu byl předložen návrh nového znění „Zásad prodeje bytových 
domů v majetku Města Kladna“ včetně „Přílohy č. 2“. 
 
Komentář přednesl Mgr. M. Volf.  
 
hlasování o návrhu usnesení   
 
 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                     odsouhlaseno 
 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání schválilo „Zásady prodeje bytových domů v majetku 
Města Kladna“ včetně „Přílohy č. 2“ dle předloženého návrhu 
 
 
 
12. PROJEKTY KOFINANCOVANÉ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE 

- ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PRO OBCE 
VE SPRÁVNÍM OBVODU ORP KLADNO 

       …. Příloha č. 14 
 
Předložil: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora města Kladna 
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Zastupitelstvo města se dále zabývalo návrhem smluv o spolupráci ve věci 
zpracování územních studií veřejných prostranství pro obce ve správním obvodu 
ORP Kladno. 
 
Komentář přednesl Ing. P. Mužík.  
 
hlasování o návrhu usnesení   
 
 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                     odsouhlaseno 
 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání schválilo: a) uzavření smlouvy o spolupráci mezi 
Statutárním městem Kladnem a obcí Unhošť, týkající se zpracování územní studie 
veřejných prostranství Unhošť - Sever dle předloženého návrhu; b) uzavření 
smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem Kladnem a obcí Unhošť, týkající se 
zpracování územní studie veřejných prostranství Unhošť - Střed dle předloženého 
návrhu; c) uzavření smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem Kladnem a obcí 
Unhošť, týkající se zpracování územní studie veřejných prostranství Unhošť - 
Nouzov dle předloženého návrhu; d) uzavření smlouvy o spolupráci mezi 
Statutárním městem Kladnem a obcí Bratronice, týkající se zpracování územní 
studie veřejných prostranství v obci Bratronice dle předloženého návrhu; e) 
uzavření smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem Kladnem a obcí Družec, 
týkající se zpracování územní studie veřejných prostranství v obci Družec dle 
předloženého návrhu 
 
 
 
13. NÁVRHY KE SCHVÁLENÍ                  
 
13A) ZÁLEŽITOSTI ŠKOLSTVÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA KLADNA 

 
            …. Příloha č. 15 
Předložil: Mgr. Milan Volf, primátor města Kladna 
 
 
V rámci tohoto bodu byl předložen návrh na poskytnutí věcných darů v soutěži o 
nejlepší webové stránky škol na území města Kladna. 
 
Komentář přednesl Mgr. M. Volf. 
 
hlasování o návrhu usnesení   
 
 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                     odsouhlaseno 
 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání souhlasilo: a) s poskytnutím daru Projektor EPSON 
EB-595Wi + Notebook Classroom licence v ceně 58.080,- Kč pro Základní školu a 
Mateřskou školu Kladno, Zd. Petříka 1756 za 1. místo v kategorii „A“ soutěže 
„WWW ŠKOLA KLADNO 2016“; b) s poskytnutím daru Stavebnice 3D tiskárny 
Originál Prusa i3 MK2 PRI-MK2-KIT-ORG + tisková struna 1 kg FLM-PET-175-RED + 
tisková struna 1 kg  FLM-PET-175-BLU  v ceně 20.287,- Kč pro Základní školu 
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Kladno, C. Boudy 1188 za 2. místo v kategorii „A“ soutěže „WWW ŠKOLA KLADNO 
2016“; c) s poskytnutím daru Vizualizer SMART SDC 450 + 2x licence v ceně 
24.079,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Kladno, Norská 2633 za 3. místo 
v kategorii „A“ soutěže „WWW ŠKOLA KLADNO 2016“; d) s poskytnutím daru 3BOX 
– interaktivní projektor s konvertibilním stojanem a multimediální PC v ceně 
49.980,- Kč a LEGO stavebnice 3 ks v ceně 4.907,- Kč pro Mateřskou školu Kladno, 
Vrapická 474 za 1. místo v kategorii „B“ soutěže „WWW ŠKOLA KLADNO 2016“; e) 
s poskytnutím daru Poukázka (certifikát) na školní výlet dle výběru školy v ceně 
35.000,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Kladno, Zd. Petříka 1756 
v kategorii „C“ soutěže „WWW ŠKOLA KLADNO 2016“ za webovou prezentaci třídy 
IV. A; f) s poskytnutím daru Poukázka (certifikát) na školní výlet dle výběru školy v 
ceně 35.000,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Kladno, Ukrajinská 2447 
v kategorii „C“ soutěže „WWW ŠKOLA KLADNO 2016“ za webovou prezentaci třídy 
IX. C  
 
 
13B) ZÁLEŽITOSTI    OBECNĚ    PROSPĚŠNÝCH    SPOLEČNOSTÍ    A 

ZAPSANÝCH ÚSTAVŮ, ZALOŽENÝCH MĚSTEM  
            …. Příloha č. 16 
 
Předložil: Mgr. Milan Volf, primátor města Kladna 
 
 
V rámci tohoto bodu byl předložen návrh na prominutí návratné finanční výpomoci 
poskytnuté Statutárním městem Kladnem ve výši 270.000,- Kč pro zapsaný ústav 
Centrum společného nákupu energií, z.ú. včetně případného příslušenství (penále) 
a návrh na zrušení tohoto subjektu.   
  
Komentář přednesl Mgr. M. Volf. 
 
hlasování o návrhu usnesení   
 
 hlasování PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 5 
                     odsouhlaseno 
 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání vzalo na vědomí: žádost zapsaného ústavu Centrum 
společného nákupu energií, z.ú. o prominutí návratné finanční výpomoci poskytnuté 
Statutárním městem Kladnem ve výši 270.000,- Kč a dále prominutí případného 
příslušenství (penále) dle přílohy; souhlasilo: a) s prominutím návratné finanční 
výpomoci poskytnuté Statutárním městem Kladnem ve výši 270.000,- Kč pro 
zapsaný ústav Centrum společného nákupu energií, z.ú. včetně případného 
příslušenství (penále); b) se zrušením zapsaného ústavu Centrum společného 
nákupu energií, z.ú., IČO 028 07 467 s jeho likvidací 

 
 
 
13C) PŘEJMENOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ULIC NA ÚZEMÍ MĚSTA KLADNA 
  
            …. Příloha č. 17 
 
Předložil: Ing. Zdeněk Slepička, tajemník Magistrátu města Kladna 
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V rámci tohoto bodu byl předložen návrh na přejmenování ulice Dělnická v Kladně – 
Švermově názvem Františka Kindla, přejmenování ulice Fügnerova v Kladně – 
Švermově názvem U Studny, přejmenování ulice Mánesova v Kladně – Švermově 
názvem Pod Svahem a přejmenování ulice Vrchlického v Kladně – Švermově 
názvem Ke Hřišti.   
 
Komentář přednesl Ing. Z. Slepička. 
 
hlasování o návrhu usnesení  
   
 hlasování PRO: 28 PROTI: 1 ZDRŽELI SE: 0 
                     odsouhlaseno 
 

Ing. M. Bernášek hlasoval proti znění tohoto 
návrhu usnesení 

 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání souhlasilo: a) s přejmenováním ulice Dělnická 
v Kladně – Švermově názvem Františka Kindla dle předloženého návrhu; b) s 
přejmenováním ulice Fügnerova v Kladně – Švermově názvem U Studny dle 
předloženého návrhu; c) s přejmenováním ulice Mánesova v Kladně – Švermově 
názvem Pod Svahem dle předloženého návrhu; d) s přejmenováním ulice 
Vrchlického v Kladně – Švermově názvem Ke Hřišti dle předloženého návrhu  
 
 
 
14.  RŮZNÉ 

 
14A) POSKYTOVÁNÍ  DOTACÍ  Z  FONDU PRIMÁTORA MĚSTA A FONDŮ 

KOMISÍ RADY MĚSTA KLADNA 
                    ….  Příloha č. 18 
 
Předložili: Mgr. Milan Volf, primátor města Kladna   
 Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora města Kladna 
 Ing. Vladimír Moucha, náměstek primátora města Kladna 
 
 
Komentář přednesl Mgr. M. Volf. 
     
Poskytnutí dotace z Fondu primátora města Statutárním městem Kladnem ve výši 
100.000,- Kč pro Labyrint - středisko volného času, vzdělávání a služeb Kladno 
s tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje 
v roce 2017 částku 50.000,- Kč 
 
hlasování o návrhu usnesení na poskytnutí výše uvedené dotace včetně schválení 
uzavření příslušné smlouvy 
 
 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                             odsouhlaseno 
 
Poskytnutí dotace z fondu Kulturní komise RM Statutárním městem Kladnem ve výši 
15.000,- Kč pro Labyrint – středisko volného času, vzdělávání a služeb Kladno s 
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tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje 
v roce 2017 částku 50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Kulturní komise RM Statutárním městem Kladnem ve výši 
15.000,- Kč pro Labyrint – středisko volného času, vzdělávání a služeb Kladno 
s tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje 
v roce 2017 částku 50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Kulturní komise RM Statutárním městem Kladnem ve výši 
90.000,- Kč pro p. Z. Bečku s tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací 
tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč 
 
hlasování o návrhu usnesení na poskytnutí výše uvedených dotací včetně schválení 
uzavření příslušných smluv 
 
 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                             odsouhlaseno 
 
Poskytnutí dotace z fondu Kulturní komise RM Statutárním městem Kladnem ve výši 
50.000,- Kč pro zapsaný spolek KLADINA, z.s. s tím, že celková částka Městem 
poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč 
 
hlasování o návrhu usnesení na poskytnutí výše uvedené dotace včetně schválení 
uzavření příslušné smlouvy 
 
 hlasování PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                             odsouhlaseno 

 
Mgr. M. Volf nehlasoval o znění tohoto návrhu 
usnesení 

 
 
Poskytnutí dotace z fondu Komise RM pro výchovu, vzdělávání a osvětu Statutárním 
městem Kladnem ve výši 5.000,- Kč pro Labyrint – středisko volného času, 
vzdělávání a služeb s tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto 
subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč 
 
hlasování o návrhu usnesení na poskytnutí výše uvedené dotace včetně schválení 
uzavření příslušné smlouvy 
 
 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                             odsouhlaseno 
 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 180.000,- Kč pro zapsaný spolek TSM Kladno, z.s. s tím, že celková částka 
Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 
50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 150.000,- Kč pro zapsaný spolek Badminton club Kladno, z.s. s tím, že celková 
částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 
50.000,- Kč 
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Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 40.000,- Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Hnidousy-Motyčín, oddíl Zápas 
řecko-římský a volný styl s tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací 
tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 60.000,- Kč pro zapsaný spolek SPORTKLUB Kladno z.s. s tím, že celková 
částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 
50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 80.000,- Kč pro zapsaný spolek Judo Kladno N 62 z.s. s tím, že celková částka 
Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 
50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 115.000,- Kč pro zapsaný spolek Futsalový klub Kladno z.s. s tím, že celková 
částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 
50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 65.000,- Kč pro zapsaný spolek KARATE KLUB KLADNO, z.s. s tím, že celková 
částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 
50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 125.000,- Kč pro zapsaný spolek Novoměstský Kladno z.s. s tím, že celková 
částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 
50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 60.000,- Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kladno, oddíl Mažoretky Květinky s 
tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v 
roce 2017 částku 50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 60.000,- Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kladno, oddíl Sportovní gymnastika 
s tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v 
roce 2017 částku 50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 200.000,- Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kladno, oddíl Basketbal s tím, že 
celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 
částku 50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 60.000,- Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kladno, oddíl Všestrannost s tím, že 
celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 
částku 50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 135.000,- Kč pro zapsaný spolek Fotbalový klub Slavoj Kladno, z.s. s tím, že 
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celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 
částku 50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 60.000,- Kč pro zapsaný spolek Maratón klub Kladno, z.s. s tím, že celková 
částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 
50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 100.000,- Kč pro spolek FIT STUDIO VENUŠE, o.s. s tím, že celková částka 
Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 
50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 100.000,- Kč pro zapsaný spolek Sport Academy Kladno z.s. s tím, že celková 
částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 
50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 50.000,- Kč pro zapsaný spolek TK ADMIRA z.s. s tím, že celková částka 
Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 
50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 100.000,- Kč pro zapsaný spolek AEROBIC DANCERS Kladno, z.s. s tím, že 
celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 
částku 50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 400.000,- Kč pro spolek Vavřinec Kladno o.s. s tím, že celková částka Městem 
poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 80.000,- Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Jízdárna Kladno s tím, že celková 
částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 
50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 200.000,- Kč pro zapsaný spolek Tělovýchovná jednota Baník Švermov z.s. 
s tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje 
v roce 2017 částku 50.000,- Kč 
 
hlasování o návrhu usnesení na poskytnutí výše uvedených dotací včetně schválení 
uzavření příslušných smluv 
 
 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                             odsouhlaseno 
 
Poskytnutí dotace z fondu Komise RM pro životní prostředí Statutárním městem 
Kladnem ve výši 20.000,- Kč pro Labyrint – středisko volného času, vzdělání a 
služeb, Kladno s tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto 
subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč 
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hlasování o návrhu usnesení na poskytnutí výše uvedené dotace včetně schválení 
uzavření příslušné smlouvy 
 
 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                             odsouhlaseno 
 
 
Poskytnutí dotace z fondu Komise RM pro sociální záležitosti, zdraví a rodiny 
s dětmi Statutárním městem Kladnem ve výši 10.000,- Kč pro Labyrint – středisko 
volného času, vzdělávání a služeb Kladno s tím, že celková částka Městem 
poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč 
 
Poskytnutí dotace z fondu Komise RM pro sociální záležitosti, zdraví a rodiny 
s dětmi Statutárním městem Kladnem ve výši 10.000,- Kč pro Labyrint – středisko 
volného času, vzdělávání a služeb Kladno s tím, že celková částka Městem 
poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč 
 
hlasování o návrhu usnesení na poskytnutí výše uvedených dotací včetně schválení 
uzavření příslušných smluv 
 
 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                             odsouhlaseno 
 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání souhlasilo: a) s poskytnutím dotace z Fondu 
primátora města Statutárním městem Kladnem ve výši 100.000,- Kč pro Labyrint - 
středisko volného času, vzdělávání a služeb Kladno s tím, že celková částka Městem 
poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč; b) 
s poskytnutím dotace z fondu Kulturní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 15.000,- Kč pro Labyrint – středisko volného času, vzdělávání a služeb Kladno 
s tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje 
v roce 2017 částku 50.000,- Kč; c) s poskytnutím dotace z fondu Kulturní komise 
RM Statutárním městem Kladnem ve výši 15.000,- Kč pro Labyrint – středisko 
volného času, vzdělávání a služeb Kladno s tím, že celková částka Městem 
poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč; d) 
s poskytnutím dotace z fondu Kulturní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 90.000,- Kč pro p. Z. Bečku s tím, že celková částka Městem poskytnutých 
dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč; e) s 
poskytnutím dotace z fondu Kulturní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 50.000,- Kč pro zapsaný spolek KLADINA, z.s. s tím, že celková částka Městem 
poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč; f)  
s poskytnutím dotace z fondu Komise RM pro výchovu, vzdělávání a osvětu 
Statutárním městem Kladnem ve výši 5.000,- Kč pro Labyrint – středisko volného 
času, vzdělávání a služeb s tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací 
tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč; g) s poskytnutím 
dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve výši 
180.000,- Kč pro zapsaný spolek TSM Kladno, z.s. s tím, že celková částka Městem 
poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč; h) 
s poskytnutím dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem 
ve výši 150.000,- Kč pro zapsaný spolek Badminton club Kladno, z.s. s tím, že 
celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 
částku 50.000,- Kč; i) s poskytnutím dotace z fondu Sportovní komise RM 
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Statutárním městem Kladnem ve výši 40.000,- Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol 
Hnidousy-Motyčín, oddíl Zápas řecko-římský a volný styl s tím, že celková částka 
Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 
50.000,- Kč; j) s poskytnutím dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním 
městem Kladnem ve výši 60.000,- Kč pro zapsaný spolek SPORTKLUB Kladno z.s. s 
tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v 
roce 2017 částku 50.000,- Kč; k) s poskytnutím dotace z fondu Sportovní komise 
RM Statutárním městem Kladnem ve výši 80.000,- Kč pro zapsaný spolek Judo 
Kladno N 62 z.s. s tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto 
subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč; l) s poskytnutím dotace z 
fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve výši 115.000,- Kč pro 
zapsaný spolek Futsalový klub Kladno z.s. s tím, že celková částka Městem 
poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč; 
m) s poskytnutím dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem 
Kladnem ve výši 65.000,- Kč pro zapsaný spolek KARATE KLUB KLADNO, z.s. s tím, 
že celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 
2017 částku 50.000,- Kč; n) s poskytnutím dotace z fondu Sportovní komise RM 
Statutárním městem Kladnem ve výši 125.000,- Kč pro zapsaný spolek 
Novoměstský Kladno z.s. s tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací 
tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč; o) s poskytnutím 
dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve výši 60.000,- 
Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kladno, oddíl Mažoretky Květinky s tím, že 
celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 
částku 50.000,- Kč; p) s poskytnutím dotace z fondu Sportovní komise RM 
Statutárním městem Kladnem ve výši 60.000,- Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol 
Kladno, oddíl Sportovní gymnastika s tím, že celková částka Městem poskytnutých 
dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč; q) s 
poskytnutím dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve 
výši 200.000,- Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kladno, oddíl Basketbal s tím, že 
celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 
částku 50.000,- Kč; r) s poskytnutím dotace z fondu Sportovní komise RM 
Statutárním městem Kladnem ve výši 60.000,- Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol 
Kladno, oddíl Všestrannost s tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací 
tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč; s) s poskytnutím 
dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve výši 
135.000,- Kč pro zapsaný spolek Fotbalový klub Slavoj Kladno, z.s. s tím, že 
celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 
částku 50.000,- Kč; t) s poskytnutím dotace z fondu Sportovní komise RM 
Statutárním městem Kladnem ve výši 60.000,- Kč pro zapsaný spolek Maratón klub 
Kladno, z.s. s tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu 
přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč; u) s poskytnutím dotace z fondu 
Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve výši 100.000,- Kč pro spolek 
FIT STUDIO VENUŠE, o.s. s tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací 
tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč; v) s poskytnutím 
dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve výši 
100.000,- Kč pro zapsaný spolek Sport Academy Kladno z.s. s tím, že celková 
částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 
50.000,- Kč; w) s poskytnutím dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním 
městem Kladnem ve výši 50.000,- Kč pro zapsaný spolek TK ADMIRA z.s. s tím, že 
celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 
částku 50.000,- Kč; x) s poskytnutím dotace z fondu Sportovní komise RM 
Statutárním městem Kladnem ve výši 100.000,- Kč pro zapsaný spolek AEROBIC 
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DANCERS Kladno, z.s. s tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto 
subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč; y) s poskytnutím dotace 
z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve výši 400.000,- Kč 
pro spolek Vavřinec Kladno o.s. s tím, že celková částka Městem poskytnutých 
dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč; z) s poskytnutím 
dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem Kladnem ve výši 80.000,- 
Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Jízdárna Kladno s tím, že celková částka Městem 
poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč; 
aa) s poskytnutím dotace z fondu Sportovní komise RM Statutárním městem 
Kladnem ve výši 200.000,- Kč pro zapsaný spolek Tělovýchovná jednota Baník 
Švermov z.s. s tím, že celková částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu 
přesahuje v roce 2017 částku 50.000,- Kč; bb) s poskytnutím dotace z fondu 
Komise RM pro životní prostředí Statutárním městem Kladnem ve výši 20.000,- Kč 
pro Labyrint – středisko volného času, vzdělání a služeb, Kladno s tím, že celková 
částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 
50.000,- Kč; cc) s poskytnutím dotace z fondu Komise RM pro sociální záležitosti, 
zdraví a rodiny s dětmi Statutárním městem Kladnem ve výši 10.000,- Kč pro 
Labyrint – středisko volného času, vzdělávání a služeb Kladno s tím, že celková 
částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 
50.000,- Kč; dd)s poskytnutím dotace z fondu Komise RM pro sociální záležitosti, 
zdraví a rodiny s dětmi Statutárním městem Kladnem ve výši 10.000,- Kč pro 
Labyrint – středisko volného času, vzdělávání a služeb Kladno s tím, že celková 
částka Městem poskytnutých dotací tomuto subjektu přesahuje v roce 2017 částku 
50.000,- Kč; schválilo: a) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z Fondu primátora města mezi Statutárním městem Kladnem a Labyrintem - 
střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno; b)uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Kulturní komise RM mezi Statutární městem 
Kladnem a Labyrintem – střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno; c) 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Kulturní komise RM 
mezi Statutární městem Kladnem a Labyrintem – střediskem volného času, 
vzdělávání a služeb Kladno; d) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z fondu Kulturní komise RM mezi Statutární městem Kladnem a p. Z. Bečkou; e) 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Kulturní komise RM 
mezi Statutárním městem Kladnem a zapsaným spolkem KLADINA, z.s.; f) uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Komise RM pro výchovu, 
vzdělávání a osvětu mezi Statutárním městem Kladnem a Labyrintem – střediskem 
volného času, vzdělávání a služeb; g) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z fondu Sportovní komise RM mezi Statutárním městem Kladnem a 
zapsaným spolkem TSM Kladno, z.s.; h) uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM mezi Statutárním městem Kladnem 
a zapsaným spolkem Badminton club Kladno, z.s.; i) uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM mezi Statutárním 
městem Kladnem a Tělocvičnou jednotou Sokol Hnidousy-Motyčín, oddílem Zápas 
řecko-římský a volný styl; j) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z 
fondu Sportovní komise RM mezi Statutárním městem Kladnem a zapsaným 
spolkem SPORTKLUB Kladno z.s.; k) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z fondu Sportovní komise RM mezi Statutárním městem Kladnem a 
zapsaným spolkem Judo Kladno N 62 z.s.; l) uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM mezi Statutárním městem Kladnem 
a zapsaným spolkem Futsalový klub Kladno z.s.; m) uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM mezi Statutárním 
městem Kladnem a zapsaným spolkem KARATE KLUB KLADNO, z.s.; n) uzavření 
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veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM mezi 
Statutárním městem Kladnem a zapsaným spolkem Novoměstský Kladno z.s.; o) 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM 
mezi Statutárním městem Kladnem a Tělocvičnou jednotou Sokol Kladno, oddílem 
Mažoretek Květinek; p) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z 
fondu Sportovní komise RM mezi Statutárním městem Kladnem a Tělocvičnou 
jednotou Sokol Kladno, oddílem Sportovní gymnastiky; q) uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM mezi Statutárním 
městem Kladnem a Tělocvičnou jednotou Sokol Kladno, oddílem Basketbalu; r) 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM 
mezi Statutárním městem Kladnem a Tělocvičnou jednotou Sokol Kladno, oddílem 
Všestrannosti; s) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z fondu 
Sportovní komise RM mezi Statutárním městem Kladnem a zapsaným spolkem 
Fotbalový klub Slavoj Kladno, z.s.; t) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z fondu Sportovní komise RM mezi Statutárním městem Kladnem a 
zapsaným spolkem Maratón klub Kladno, z.s.; u) uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM mezi Statutárním městem Kladnem 
a spolkem FIT STUDIO VENUŠE, o.s.; v) uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM mezi Statutárním městem Kladnem 
a zapsaným spolkem Sport Academy Kladno z.s.; w) uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM mezi Statutárním 
městem Kladnem a zapsaným spolkem TK ADMIRA z.s.; x) uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM mezi Statutárním 
městem Kladnem a zapsaným spolkem AEROBIC DANCERS Kladno, z.s.; y) 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM 
mezi Statutárním městem Kladnem a spolkem Vavřinec Kladno o.s.; z) uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise RM mezi 
Statutárním městem Kladnem a Tělocvičnou jednotou Sokol Jízdárnou Kladno; 
aa)uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Sportovní komise 
RM mezi Statutárním městem Kladnem a zapsaným spolkem Tělovýchovná jednota 
Baník Švermov z.s.; bb) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z fondu Komise RM pro životní prostředí mezi Statutárním městem Kladnem a 
Labyrintem – střediskem volného času, vzdělání a služeb, Kladno; cc) uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Komise RM pro sociální 
záležitosti, zdraví a rodiny s dětmi mezi Statutárním městem Kladnem a Labyrintem 
– střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno; dd)uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Komise RM pro sociální záležitosti, zdraví a 
rodiny s dětmi mezi Statutárním městem Kladnem a Labyrintem – střediskem 
volného času, vzdělávání a služeb Kladno 
 
 
 
14B) ZÁLEŽITOST SOUDNÍHO ŘÍZENÍ O URČENÍ PRAVOSTI A VÝŠE 

POHLEDÁVKY PROTI DLUŽNÍKOVI – CGM CZECH a.s. 
 
                       ….  Příloha č. 19 
 
Předložil: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora města Kladna  
     
 
V rámci tohoto bodu byl předložen návrh na snížení pohledávky Statutárního města 
Kladna v insolvenčním řízení proti dlužníkovi společnosti CGM Czech a.s. z titulu 
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smluvní pokuty na částku 9.019.548,76 Kč (při použití sazby 0,2 % denně) 
vzhledem k dosavadnímu průběhu soudního řízení, praxi a postupu Krajského 
soudu v Hradci Králové v obdobných případech a důsledkům uvedeným v ust. § 178 
insolvenčního zákona a doporučení AK Hrudka & partneři. 
 
Komentář přednesl Ing. P. Mužík.   
 
V diskuzi, týkající se denní sazby výše smluvní pokuty, vystoupili Ing. D. Jiránek, 
Ing. P. Mužík a Ing. M. Volf. 
 
hlasování o návrhu usnesení 
 
 hlasování PRO: 22 PROTI: 3 ZDRŽELI SE: 4 
                             odsouhlaseno 
 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání vzalo na vědomí zprávu k soudnímu řízení o určení 
pravosti a výše pohledávky Statutárního města Kladna v insolvenčním řízení proti 
dlužníkovi společnosti CGM Czech a.s. dle přílohy; souhlasilo se snížením výše 
přihlášené pohledávky z titulu smluvní pokuty na částku 9.019.548,76 Kč (při 
použití sazby 0,2 % denně) vzhledem k dosavadnímu průběhu soudního řízení, 
praxi a postupu Krajského soudu v Hradci Králové v obdobných případech a 
důsledkům uvedeným v ust. § 178 insolvenčního zákona a doporučení AK Hrudka & 
partneři dle předloženého návrhu 
 
 
 
14C) SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI STAVBY S NÁZVEM 

„KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA KLADNO-ŠVERMOV „NA CIKÁNCE“ 
 
                       ….  Příloha č. 20 
Předložil: Mgr. Milan Volf, primátor města Kladna  
     
 
Zastupitelstvo města se následně zabývalo návrhem na uzavření smlouvy o 
spolupráci při realizaci stavby s názvem „Kruhová křižovatka Kladno – Švermov „Na 
Cikánce“ mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou 
organizací a Statutárním městem Kladnem. 
 
Komentář přednesl Mgr. M. Volf.   
 
hlasování o návrhu usnesení 
 
 hlasování PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 4 
                             odsouhlaseno 
 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci 
stavby s názvem „Kruhová křižovatka Kladno – Švermov „Na Cikánce“ mezi 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací a 
Statutárním městem Kladnem dle předloženého návrhu   
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14D) SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI STAVBY S NÁZVEM „II/118 

– KLADNO, REKONSTRUKCE SILNICE“ 
                       ….  Příloha č. 21 
 
Předložil: Mgr. Milan Volf, primátor města Kladna 
     
 
Následoval návrh na uzavření smlouvy uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci 
stavby s názvem „II/118 – Kladno, rekonstrukce silnice“ mezi Středočeským krajem 
zast. Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou 
organizací a Statutárním městem Kladnem. 
 
Komentář přednesl Mgr. M. Volf.   
 
V diskuzi vznesl Ing. Jiránek dotaz, proč nebyla soutěžena zakázka společně se 
Středočeským krajem, aby ji realizovala jedna firma místo dvou, na který reagoval 
Mgr. M. Volf s tím, že zvolený postup, kdy pozemní komunikaci soutěží a realizuje 
Středočeský kraj a chodníky s veřejným osvětlením Statutární město Kladno se i 
s odkazem na dohodu se Středočeským krajem jeví jako nejrychlejší.     
 
hlasování o návrhu usnesení 
 
 hlasování PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 5 
                             odsouhlaseno 
 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci 
stavby s názvem „II/118 – Kladno, rekonstrukce silnice“ mezi Středočeským krajem 
zast. Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou 
organizací a Statutárním městem Kladnem dle předloženého návrhu 
 
 
 
14E) SPOLUPRÁCE PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY VE 

MĚSTĚ KLADNĚ 
               ….  Příloha č. 22 
 
Předložil: Mgr. Milan Volf, primátor města Kladna   
  
 
V rámci projednávaného bodu byl předložen návrh na uzavření dodatku č. 12 ke 
smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ve městě Kladně. 
 
Komentář přednesl Mgr. M. Volf.   
 
hlasování o návrhu usnesení  
     

 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                            odsouhlaseno 
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Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání schválilo uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o 
spolupráci při zabezpečování požární ochrany ve městě Kladně ze dne 14. 7. 2006 
mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, 
zast. plk. Ing. M. Svatošem a Statutárním městem Kladnem dle předloženého 
návrhu 
 
 
 
14F) ODPIS NEVYMAHATELNÝCH POHLEDÁVEK MĚSTA  
 
       ….  Příloha č. 23 
 
Předložila: MUDr. Marcela Malcová, statutární náměstkyně primátora města Kladna  
  
 
Komentář přednesla MUDr. Malcová.   
 
hlasování o návrhu usnesení  
     

 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                           odsouhlaseno 
 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání souhlasilo s odpisem nevymahatelných pohledávek 
Města přesahujících 20.000,- Kč vzniklých neplacením nájemného a vyúčtování 
kalendářního roku spojeného s užíváním bytu v majetku Města nájemníky p. J. 
Brabcem, p. P. Novotným a p. M. Kubátem, kteří zemřeli, dle předloženého návrhu 

 
 
 
14F)VYŘAZENÍ A PRODEJ OSOBNÍHO VOZIDLA Z MAJETKU 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA  
       ….  Příloha č. 24 
 
Předložil: Bc. Stanislav Procházka, ředitel Městské policie Kladno   
  
 
Komentář přednesl Mgr. M. Volf.   
 
hlasování o návrhu usnesení  
     

 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                            odsouhlaseno 
 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání souhlasilo s vyřazením a prodejem osobního 
automobilu Škoda Yeti RZ 1SE 3034 z majetku Statutárního města Kladna 
prostřednictvím autobazaru za cenu dle jím vypracovaného odhadu 
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14G) VYŘAZENÍ  MOVITÉHO  MAJETKU  Z  EVIDENCE MAJETKU 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA 

                  ….  Příloha č. 25 
 
Předložila: MUDr. Marcela Malcová, statutární náměstkyně primátora města Kladna 
 
 
Komentář přednesla MUDr. M. Malcová. 
 
V rámci tohoto bodu byly předloženy dva návrhy na vyřazení movitého majetku 
z evidence majetku Statutárního města Kladna.  
 
Hlasování proběhlo o obou předkládaných návrzích najednou. Nikdo z přítomných 
neměl námitky k tomuto způsobu hlasování. 
 
hlasování o obou návrzích usnesení  
 
 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                      odsouhlaseno 
 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání vzalo na vědomí zápis z 1. schůze Komise pro 
vyřazení movitého majetku ze dne 24. 2. 2017 dle předloženého znění; souhlasilo: 
a) s prodejem 6 ks kožených bund za cenu 250,- Kč/ks dle protokolu o vyřazení 
majetku č. 13/2017 a „Zápisu“; b) s prodejem 28 ks kopírek za symbolickou cenu 
1,- Kč/ks dle protokolu o vyřazení majetku č. 15/2017-bod č. 1 a „Zápisu“; c) 
s prodejem 16 ks monitorů za cenu 200,- Kč/ks dle protokolu o vyřazení majetku č. 
15/2017-bod č. 2 a „Zápisu“; schválilo: a) vyřazení 2 ks plničky do tiskárny dle 
protokolu o vyřazení majetku č. 2/2017 a „Zápisu“; b) vyřazení 1 ks kalkulačky dle 
protokolu o vyřazení majetku č. 4/2017 a „Zápisu“; c) vyřazení 1 ks běžeckého 
pásu dle protokolu o vyřazení majetku č. 6/2017 a „Zápisu“; d) vyřazení 2 ks křesel 
Direktor dle protokolu o vyřazení majetku č. 7/2017 a „Zápisu“; e) vyřazení 2 ks 
laminovacích strojů dle protokolu o vyřazení majetku č. 8/2017 a „Zápisu“; f) 
vyřazení 1 ks lednice dle protokolu o vyřazení majetku č. 14/2017 a „Zápisu“; g) 
vyřazení 1 ks monitoru dle protokolu o vyřazení č. 15/2017 - bod č. 2 a „Zápisu“; 
h) vyřazení 83 ks tiskáren dle protokolu o vyřazení č. 15/2017 - bod č. 3 a 
„Zápisu“; i) vyřazení 33 ks PC a 5 ks komponentů z PC dle protokolu o vyřazení č. 
15/2017 - bod č. 4 a „Zápisu“; j) vyřazení 46 ks výpočetní techniky dle protokolu o 
vyřazení č. 15/2017 - bod č. 5 a „Zápisu“ 
 
 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání vzalo na vědomí zápis z 2. schůze Komise pro 
vyřazení movitého majetku ze dne 30. 3. 2017 dle předloženého znění; souhlasilo: 
a) s prodejem 6 ks kancelářských židlí za cenu 100,- Kč/ks dle protokolu o vyřazení 
majetku č. 16/2017 a „Zápisu“; b) s prodejem 1 ks vodního vysavače za cenu 500,- 
Kč dle protokolu o vyřazení majetku č. 21/2017 a „Zápisu“; schválilo: a) vyřazení 2 
ks kancelářských židlí dle protokolu o vyřazení majetku č. 17/2017 a „Zápisu“; b) 
vyřazení 1 ks kancelářské židle dle protokolu o vyřazení majetku č. 19/2017 a 
„Zápisu“; c) vyřazení 1 ks kancelářské židle dle protokolu o vyřazení majetku č. 
20/2017 a „Zápisu“; d) vyřazení 1 ks zařízení pro výkop hrobového místa dle 
protokolu o vyřazení majetku č. 21/2017 a „Zápisu“; e) vyřazení 1 ks kamery dle 
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protokolu o vyřazení majetku č. 23/2017 a „Zápisu“; f) vyřazení 1 ks kamery dle 
protokolu o vyřazení majetku č. 24/2017 a „Zápisu“; g) vyřazení 61 ks PC a 8 ks 
příslušenství v PC dle protokolu o vyřazení č. 25/2017 - bod č. 1 a „Zápisu“; h) 
vyřazení ostatních komponentů HW v celkové pořizovací ceně 2.997.188,10 Kč dle 
protokolu o vyřazení č. 25/2017 - bod č. 2 a „Zápisu“ 

 
 

 
14H) INVENTARIZACE  MAJETKU  A   ZÁVAZKŮ  ZA  ROK  2016  NA 

MAGISTRÁTU MĚSTA KLADNA 
                  ….  Příloha č. 26 
 
Předložil: Ing. Zdeněk Slepička, tajemník Magistrátu města Kladna   
  
 
Komentář přednesl Mgr. M. Volf.   
 
hlasování o návrhu usnesení  
     

 hlasování PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                            odsouhlaseno 
   
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM po projednání vzalo na vědomí Zprávu o provedení inventarizace 
majetku a závazků MMK za rok 2016; schválilo: a) vyřazení částky ve výši 3.351,- 
Kč z účetní a operativní evidence majetku Statutárního města Kladna dle Zprávy a 
přílohy č. 5 I/; b) vyřazení částky ve výši 12.029,50 Kč z účetní a operativní 
evidence majetku Statutárního města Kladna dle Zprávy a přílohy č. 5 II/; c) 
vyřazení částky ve výši 2.699,- Kč z účetní a operativní evidence majetku 
Statutárního města Kladna dle Zprávy a přílohy č. 5 III/; d) vyřazení částky ve výši 
39.900,- Kč z účetní a operativní evidence majetku Statutárního města Kladna dle 
Zprávy a přílohy č. 5 IV/; e) vyřazení částky ve výši 13.726,60 Kč z účetní a 
operativní evidence majetku Statutárního města Kladna dle Zprávy a přílohy č. 5 
V/; f) vyřazení částky ve výši 4.445,- Kč z účetní a operativní evidence majetku 
Statutárního města Kladna dle Zprávy a přílohy č. 5 VI/; g) vyřazení částky ve výši 
40.749,- Kč z účetní a operativní evidence majetku Statutárního města Kladna dle 
Zprávy a přílohy č. 5 VII/; h) vyřazení částky ve výši 3.012,- Kč z účetní a 
operativní evidence majetku Statutárního města Kladna dle Zprávy a přílohy č. 6 I/; 
i) vyřazení částky ve výši 232.065,50 Kč z účetní a operativní evidence majetku 
Statutárního města Kladna dle Zprávy a přílohy č. 6 IIa/; j) vyřazení částky ve výši 
97.899,- Kč z účetní a operativní evidence majetku Statutárního města Kladna dle 
Zprávy a přílohy č. 6 IIb/; k) vyřazení částky ve výši 36.660,- Kč z účetní a 
operativní evidence majetku Statutárního města Kladna dle Zprávy a přílohy č. 6 
IIc/; l) vyřazení částky ve výši 4.165,- Kč z účetní a operativní evidence majetku 
Statutárního města Kladna dle Zprávy a přílohy č. 6 IIIa/; m) vyřazení částky ve 
výši 3.940,- Kč z účetní a operativní evidence majetku Statutárního města Kladna 
dle Zprávy a přílohy č. 6 IIIaa/; n) vyřazení částky ve výši 25.974,25 Kč z účetní a 
operativní evidence majetku Statutárního města Kladna dle Zprávy a přílohy č. 6 
IIIb/; o) vyřazení částky ve výši 12.091,90 Kč z účetní a operativní evidence 
majetku Statutárního města Kladna dle Zprávy a přílohy č. 6 IVa/; p) vyřazení 
částky ve výši 4.755,30 Kč z účetní a operativní evidence majetku Statutárního 
města Kladna dle Zprávy a přílohy č. 6 IVb/; q) vyřazení částky ve výši 1.706,10 Kč 
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z účetní a operativní evidence majetku Statutárního města Kladna dle Zprávy a 
přílohy č. 6 IVbb; r) vyřazení částky ve výši 4.721,- Kč z účetní a operativní 
evidence majetku Statutárního města Kladna dle Zprávy a přílohy č. 6 Va/; s) 
vyřazení částky ve výši 96.033,- Kč z účetní a operativní evidence majetku 
Statutárního města Kladna dle Zprávy a přílohy č. 6 Vb/; t) vyřazení částky ve výši 
6.190,- Kč z účetní a operativní evidence majetku Statutárního města Kladna dle 
Zprávy a přílohy č. 6 VI/; u) vyřazení částky ve výši 7.854,- Kč z účetní a 
operativní evidence majetku Statutárního města Kladna dle Zprávy a přílohy č. 6 
VII/; v) zařazení hmotného majetku – 1 ks obrazu P. Růžička „nám. Starosty Pavla 
– kostel, kašna“ v reprodukční ceně 200,- Kč, 1 ks obrazu Čampulka „Pohled na 
Kladno“ v reprodukční ceně 300,- Kč, 2 ks židlí dřevěných v reprodukční ceně 350,- 
Kč/ks, 1 ks stolečku černého, kulatého v reprodukční ceně 300,- Kč, 6 ks křesel 
klubových, černých v reprodukční ceně 5.433,- Kč/ks, 1 ks jednacího stolu, masiv 
v reprodukční ceně 20.570,- Kč do účetní a operativní evidence majetku 
Statutárního města Kladna dle Zprávy a přílohy č. 7/; w) vyřazení částek ve výši 
759.934,- Kč, 204.739,50 Kč, 335.825,30 Kč a 60.447,70 Kč z účetní a operativní 
evidence majetku Statutárního města Kladna dle Zprávy a přílohy č. 8/ 
 
 
15. DISKUZE 

 
Ing. D. Jiránek – vrátil se k záležitosti podané žádosti o poskytnutí seznamu 
fakturovaných oprav silnic určitým podnikatelem, který následně vyhrožoval rodině 
řečníka. Pozastavil se nad tím, jak se o znění tohoto jeho podání mohl uvedený 
podnikatel dozvědět. 
 
V diskuzi vystoupili: Mgr. M. Volf, Ing. M. Bernášek, Mgr. M. Volf, Ing. M. Bernášek, 
Mgr. M. Volf a Ing. D. Jiránek.    

xxxxxx 
 

Ing. M. Bernášek – zmínil článek v tisku, ve kterém se Mgr. M. Volf nelichotivě 
vyjadřoval o členech zastupitelstva města. 
Mgr. M. Volf – potvrdil své vyjádření o tom, že na politické scéně je hodně hlupáků 
a idiotů, jejich koncentrace je v této oblasti značná, média tento výrok překroutila, 
dosadila si tam zastupitelstvo. Pokud si tedy někdo takto připadá, může se přihlásit, 
řečník je schopen se mu omluvit. 

xxxxxx 
 

Ing. J. Schlenker – předseda společenství vlastníků Generála Selnera 3255 – hovořil 
o problematice připojení jednotlivých bytových domů k odběru tepla v ul. Generála 
Selnera v Kladně-Kročehlavech, realizovaných společností OXES Kladno, s.r.o. a 
požádal o spolupráci při řešení současného stavu.  
 
V diskuzi vystoupili Ing. R. Hájek, předseda Společenství vlastníků Generála Selnera 
3260-3263, Mgr. M. Volf, Ing. J. Schlenker, Ing. M. Bernášek a Mgr. M. Volf. 
 
Mgr. M. Volf – předložil návrh na usnesení ve znění: „ZM po projednání ukládá Mgr. 
M. Volfovi – primátorovi města - ve spolupráci s ředitelem společnosti TEPO s.r.o. 
Mgr. M. Vackem se zabývat záležitostí, týkající se provozování stávajícího připojení 
souboru bytových domů v majetku společenství vlastníků jednotek v ul. Generála 
Selnera v Kladně-Kročehlavech na CZT ve vlastnictví společnosti OXES Kladno, 
s.r.o. - T: 21. 6. 2017“.  
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hlasování o návrhu usnesení předloženém Mgr. M. Volfem - ZM po projednání 
ukládá Mgr. M. Volfovi – primátorovi města - ve spolupráci s ředitelem společnosti 
TEPO s.r.o. Mgr. M. Vackem se zabývat záležitostí, týkající se provozování 
stávajícího připojení souboru bytových domů v majetku společenství vlastníků 
jednotek v ul. Generála Selnera v Kladně-Kročehlavech na CZT ve vlastnictví 
společnosti OXES Kladno, s.r.o. - T: 21. 6. 2017 
     

 hlasování PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                            odsouhlaseno 
 
Usnesení ZM 
13. zasedání ZM pro projednání uložilo Mgr. M. Volfovi – primátorovi města - ve 
spolupráci s ředitelem společnosti TEPO s.r.o. Mgr. M. Vackem se zabývat 
záležitostí, týkající se provozování stávajícího připojení souboru bytových domů v 
majetku společenství vlastníků jednotek v ul. Generála Selnera v Kladně-
Kročehlavech na CZT ve vlastnictví společnosti OXES Kladno, s.r.o. - T: 21. 6. 2017 
 

xxxxxx 
 
Ing. V. Munzar – hovořil o problematice sanace území bývalé POLDI a Vojtěšské 
huti (později Koněv), v této souvislosti odkázal na uvolnění finančních prostředků 
ve výši 150 mil. Kč vládou ČR na čerpání podzemních vod z uvedeného území a 
vrátil se k historii této problematiky. Dotázal se na postoj Města ve věci sanace 
zmiňovaného území, jak bude dále postupováno, požadoval informace v této 
záležitosti.  
Mgr. M. Volf – informoval o prováděných průzkumných vrtech podnikem Palivový 
kombinát Ústí, s.p. z důvodu zjištění výše hladiny podzemních vod, hovořil o 
připravovaných možnostech řešení pro zabránění zásadních ekologických škod, 
jakož i o možnostech využití těchto podzemních vod.   
Ing. V. Munzar – dále se dotázal na samotnou sanaci území, zda existuje plán a 
jakým způsobem pokračuje. 
Mgr. M. Volf – za největší problém označil skutečnost, že pozemky ve zmíněném 
území nepatří Městu a vlastníci pozemků nejsou sanaci příliš nakloněni.  Hovořil o 
snaze řešit problematiku podzemních vod, v záležitosti se angažují Ing. R. Víta s 
Ing. J. Burešem, je do ní zapojen již zmíněný podnik Palivový kombinát Ústí, s.p., 
probíhá monitoring daného území. 
  
 
16. INTERPELACE 

 
Nikdo z přítomných členů zastupitelstva města nepodal žádnou interpelaci. 
 
 
17. NÁVRH USNESENÍ 
 
Návrh usnesení z 13. zasedání ZM Kladna předložil za Návrhovou komisi Ing. 
Vojtěch Munzar. Návrh byl přijat 27 hlasy. 
 
hlasování o návrhu usnesení  
 
 hlasování PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
                odsouhlaseno 
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18. ZÁVĚR 
 
Závěr 13. zasedání Zastupitelstva města Kladna provedl v 10:35 hodin primátor 
města Mgr. Milan Volf. Informoval také, že další řádné zasedání zastupitelstva 
města se s největší pravděpodobností uskuteční dne 21. 6. 2017.  
_____________________________________________________________ 
Zapsala: Blanka Feřteková 
 
V Kladně dne 4. 5. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ................................................                .......................................... 
    Mgr. Milan V o l f ,  v.r.                        MUDr. Marcela M a l c o v á ,  v.r. 
   primátor města Kladna                           statutární náměstkyně primátora  
                města Kladna 
 
 
 
 
 
 
 
 ................................................             ................................................           
     Ing. Jan  Török, v.r.                                  p. Pavel  V o l f ,  v.r.        
         ověřovatel zápisu                                          ověřovatel zápisu 
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