ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

U S N E S E N Í č. 2

Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
ZE DNE 16. listopadu 2022

Zastupitelstvo obce Klobuky:
I. B e r e n a v ě d o m í :
02/01
02/02
02/03

kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 01;
informaci místostarosty pana Václava Henzla o probíhající rekonstrukci mostku v Kokovicích u výpusti
z rybníka;
zprávu Finančního výboru ZO;

II. S ch v a l u j e :
02/04
02/05
02/06
02/07
02/08
02/09
02/10

02/11

02/12
02/13
02/14

02/15
02/16
02/17
02/18

program svého zasedání č. 2;
zveřejnění návrhu rozpočtu pro rok 2023 na úřední desce;
Plán inventur na rok 2022 s účinností od 17. 11. 2022 do 20. 1. 2023;
finanční příspěvek na činnost v roce 2023 pro nadaného fotbalistu, občana naší obce,
ve výši
10.000, - Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy;
poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2023 ve výši 5.150, -Kč na činnost Farní charity Slaný;
proplacení částky 20.600, -Kč Psímu útulku Bouchalka na rok 2023;
uzavření smlouvy na dodavatele stavby "Výstavba veřejného dětského hřiště v obci Klobuky" s firmou
TEWIKO systems, s.r.o., IČ: 22472887, se sídlem: Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou a zároveň pověřuje
starostku podpisem smlouvy;
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-6020450,
Klobuky, Potoční, p.č. 68/3 – smyčka kNN“ z důvodu umístění 2 bm kabelového vedení AYKY pro ČEZ
Distribuce, a.s. na pozemku parc. č. 707/3 v k.ú. Klobuky a pověřuje starostku podpisem smlouvy;
Směrnici k ochraně osobních údajů v kamerovém systému obce Klobuky;
rozpočtové opatření č. 4;
zřízení Komise pro tělovýchovu, sport a kulturu ve složení: předseda paní Marcela Prepletaná a členové paní
Dominka Šnejbergová, paní Michaela Hamouzová, paní Leona Dragounová, paní Věra Henselýová, paní Pavlína
Polanecká, paní Vladimíra Formanová, paní Kateřina Marešová a paní Kateřina Veselá;
na základě prohlášení členů Komise pro tělovýchovu, sport a kulturu, že funkci člena budou vykonávat bez
nároku na odměnu;
jako člena školské rady pana Václava Henzla;
úhradu stravného pro děti 0. – 5. ročníku naší základní školy s trvalým bydlištěm na území obce Klobuky;
Odpisový plán pro rok 2023 své příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Klobuky s ročním
odpisem ve výši 70.496, - Kč.

Zástupce starosty:

Starostka obce:

Pavel KLOBUCKÝ

Soňa OTTOVÁ

____________________________

___________________________

Václav HENZL

_____________________________

Klobuky dne 16. listopadu 2022

