ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

U S N E S E N Í č. 13

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
ZE DNE 18. prosince 2019

Zastupitelstvo obce Klobuky:
I. B e r e n a v ě d o m í :
13/01
13/02
13/03
13/04
13/05

kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 12;
informaci místostarosty obce Martina Pince o průběhu jednání Přemyslovských Středních Čech o možných dotacích;
informaci místostarosty obce Václava Henzla o zahájení inventarizace majetku obce 2019 a informaci z jednání školské
rady;
finančního výboru ZO;
informace o činnosti komise pro životní prostředí;

II. S ch v a l u j e :
13/06
13/07

13/08
13/09

13/10
13/11
13/12

13/13
13/14
13/15

13/16
13/17
13/18

13/19
13/20

program zasedání zastupitelstva obce č. 13;
rozpočet obce na rok 2020 v příjmech 17,644.600,-Kč, ve výdajích ve výši 12,382.900,-Kč s tím, že ve financování je
zohledněno splácení úvěru ve výši 2 mil. Kč a rozpočet je navrhován jako přebytkový s přebytkem ve výši 3,261.700,Kč. Pro posuzování je závazným ukazatelem pro schvalování rozpočtu paragraf;
rozpočtové opatření č. 5 a ukládá starostce obce zajištění jeho provedení v souladu s účetní uzávěrkou roku 2019;
sazby za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2020:
Sazba za jeden svoz objem 110 - 120 l, tj. lístek bílý jednorázový
70,-Kč,
Sazba za 26 svozů objem 110 - 120 l, tj. žlutá nálepka celoroční
1.300,-Kč,
Sazba za 39 svozů objem 110 - 120 l, tj. zelená nálepka celoroční
1.800,-Kč
a ZO zároveň ukládá starostce tyto ceny zohlednit v příloze č. 2 k nové obecně závazné vyhlášce o poplatku za komunální
odpad;
uzavření dodatku č. 4 k příloze č. 1 ke smlouvě č. 2009/1/027 o sběru a odvozu komunálního odpadu s AVE Kladno
s.r.o., který řeší cenu pro rok 2020 a zároveň pověřuje starostku obce jeho podpisem;
zrušení obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2018 a zároveň schvaluje znění nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 „o
poplatku za komunální odpad“;
s účinností od 1. 1. 2020 v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměny za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva bez dalších funkcí, funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva, funkce
neuvolněného předsedy výboru zastupitelstva a funkce neuvolněného člena výboru zastupitelstva, v maximální částce,
pouze odměny neuvolněných místostarostů budou vypláceny ve výši poloviny z maximální částky dle přílohy č. 1
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet
zastupitelstvem stanovených odměn za maximálně 3 jednotlivé funkce;
pronájem části obecního pozemku v k.ú. Čeradice par. č. 296/1 o výměře 47 m2
za roční
nájemné ve výši 20,- Kč od 1.1.2020. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy;
prodej obecních pozemků v k.ú. Páleček par.č. 5/2 o výměře 73 m2 a nově vzniklé par.č. 608/8 o výměře 41 m2 p
Zájemce zaplatí cenu 30,- Kč/m2, tj. celkem částku 3.420,- Kč + poplatek Katastrálnímu úřadu.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy;
pronájem části obecního pozemku v k.ú. Klobuky par. č. 917 o výměře 5.000 m2
za roční nájemné
ve výši 2.000,- Kč od 1. 1. 2020. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy;
podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí v rámci 126. výzvy Operačního programu životní prostředí na
projekt „Rozšíření systému oddělého sběru odpadů v obci Klobuky“;
uzavření smlouvy
IČ: 06180965 na zajištění podání žádosti o dotaci, vypracování
projektové dokumentace a analýzy potenciálu a výběrové řízení na projekt „Rozšíření systému oddělého sběru odpadů
v obci Klobuky“ za celkovou cenu 95.000,- Kč;
ukončení nájemní smlouvy ze dne 25. 2. 2004 na pozemek par. č. 236/1 o výměře 15.924 m2 v k.ú. Kokovice s panem
dohodou ke dni 31. 12. 2019;
nákup podílů jednotlivých vlastníků na pozemku par. č. 889 o výměře 75 m 2 za cenu 1 m2/250,- Kč. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostku k jednání a podpisu smluv;
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13/21
13/22

ukončení smlouvy o výhradním poskytování realitních služeb se společnosti COMMERCIAL GROUP s.r.o. , IČ: 241 74
017. Zastupitelstvo pověřuje starostku k podání výpovědi do 31.12.2019;
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s panem
který bude
obsahovat upravené ustanovení o době nájmu a ustanovení o fixaci nájmu pro příštích 5 let s platností od 1. 1. 2020;

III. U k l á d á :
13/23

starostce obce, aby sdělila osloveným firmám na zhotovitele projektové dokumentace pro budoucí výstavbu splaškové
kanalizace v obci Klobuky a jejích místních částech Kobylníky, Čeradice, Páleček a Kokovice termín otevírání obálek
s nabídkami, který bude 10.1.2020 od 11:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Klobukách.

Místostarostové:

Starostka obce:

PINC Martin

OTTOVÁ Soňa

____________________________

___________________________

HENZL Václav

_____________________________

Klobuky dne 18. prosince 2019
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