ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

Z Á P I S č. 13
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
konaného dne 18. prosince 2019 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
PŘÍTOMNI: pan/paní

Václav
Pavel
Zdeněk
Radoslava
Soňa
Martin
Vladimír
Štěpán

HENZL
KLOBUCKÝ
LISEC
MADZAROVÁ
OTTOVÁ
PINC
PROCHÁZKA
TOMEC

OMLUVENI: pan/paní

Jana

KUBELKOVÁ

Z devíti členů Zastupitelstva obce přítomno při zahájení 8 členů účast:
Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnili tři občané.

88,88 %

1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA.
Jednání zahájila starostka obce Soňa Ottová v 18,30 hodin přivítáním všech přítomných.
2. OVĚŘENÍ ZÁPISU Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ.
Zápis ze zasedání ZO č. 12 byl ověřen jmenovanými ověřovateli bez připomínek.
3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ.
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění, a proto dala starostka hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje následující program svého zasedání č. 13:
2. Zahájení zasedání
3. Ověření zápisu z minulého zasedání
4. Schválení programu
5. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
6. Kontrola plnění usnesení minulého zasedání
7. Zpráva starostky – návrhy ke schválení
8. Zprávy místostarostů – návrhy
9. Zprávy předsedů výborů – návrhy
10. Zprávy ostatních zastupitelů
11. Diskuse, připomínky a náměty
12. Závěr zasedání
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

4. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE.
Starostka určila ověřovatele zápisu paní Radoslavu Madzarovou a pana Štěpána Tomce a zapisovatelem Martina
Pince.
5. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ.
V BODĚ SCHVALUJE:
12/06 uzavření dodatku na pronájem obecních pozemků v k.ú. Klobuky, který řeší pronájem dalších pozemků
část par. č. 822 o výměře 233 m2 z celkové výměry 240 m2, část par. č. 970 o výměře 2.930 m2 z celkové výměry
6.191 m2, část par. č. 986 o výměře 1.233 m2 z celkové výměry 1.248 m2, část par. č. 957 o výměře 562 m2
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z celkové výměry 1.200 m2 a zároveň tento dodatek bude řešit celkové roční nájemné za všechny pozemky ve výši
2.207,- Kč, tj. 4.000,- Kč/ha/rok.. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem dodatku k nájemní smlouvě ze
dne 14.4.2011;
Splněno.
12/07 vyhlášení záměru pronájmu části pozemku par.č. 296/1 o výměře 47 m2 z celkové výměry 2.777 m2 v k.ú.
Čeradice u Pálečku;
Splněno.
12/08 vyhlášení záměru pronájmu části pozemku par.č. 917 o výměře 5.000 m2 z celkové výměry 32.308 m2
v k.ú. Klobuky;
Splněno.
12/09 dělení pozemků par. č. 5/2 a 608/4 v k.ú. Páleček;
Splněno.
12/10 vyhlášení záměru prodeje částí pozemků par.č. 5/2 o výměře 73 m2 z celkové výměry 75 m2 a par.č. 608/4
o výměře 41 m2 z celkové výměry 732 m2 v k.ú. Páleček;
Splněno.
12/11 nákup pozemku par. č. 6/2 v k.ú. Kokovice od pana
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy;
Splněno.
12/12

za cenu 40.000,- Kč.

poskytnutí příspěvku na provoz Pošty Partner v Klobukách ve výši 24.000,- Kč pro rok 2020 pro paní

Splněno. Smlouva byla podepsána.
12/14 zveřejnění návrhu rozpočtu pro rok 2020 na úřední desce;
Splněno.
12/17 zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby veřejného
vodovodu Páleček Ing. Jaroslavu Knotkovi za cenu 108.000,- Kč a zároveň pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy;
Splněno.
12/18 uzavření dodatku ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného odpadu s Liborem Černohlávkem,
Církvice, Jakub 38, IČ: 16539184 za cenu ročního poplatku za sběrnou nádobu od 1.1.2020 ve výši 500,- Kč +
platné DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem dodatku ke smlouvě s účinností od 1.12.2019;
Splněno.
12/19 proplacení částky 20.300,-Kč Psímu útulku Bouchalka na rok 2020;
Splněno. Smlouva byla podepsána.
12/20 uzavření Smlouvy na dodání webové aplikace WEGAS – Webový Geografický Asistent pro obec
Klobuky se společností ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Brno, Štýřice, Vídeňská 55, IČ:28358589 za cenu
licence na 1 měsíc 600,- Kč + platná DPH a zároveň pověřuje starostku obce podpisem smlouvy;
Splněno.
12/22 uzavření smlouvy s
ze Zdib na zajištění a
zpracování žádosti na dotaci z MMR na projekt „Výstavby školního hřiště pro ZŠ a MŠ Klobuky“;
Splněno.
12/23 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě CES 980/2012 se společností Severočeská
vodárenská společnost a.s., IČ: 490 99 469, který řeší výplatu další zálohy na kupní cenu ve výši 351.937,-Kč;
Splněno.
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12/24 uhrazení faktury č. 482019 ve výši 116.130,- Kč vč. DPH panu
13292579, za dodávku a instalaci nového kotle do budovy čp. 93 v Klobukách;
Splněno.

z Hořešovic IČ:

12/25 vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro budoucí výstavbu splaškové
kanalizace v obci Klobuky a jejích místních částech Kobylníky, Čeradice, Páleček a Kokovice a ukládá starostce
obeslání 5 firem k podání nabídky na zakázku;
Splněno.
12/27 objednání SIGI TEAMu – fotbaloví internacionálové na 16.8.2020 – vystoupení v rámci pouťových oslav
za 50.000,- Kč;
Splněno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí kontrolu usnesení ze svého zasedání č. 12 ze dne 20. listopadu
2019.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

6. ZPRÁVA STAROSTKY – NÁVRHY KE SCHVÁLENÍ .
a ) Schválení rozpočtu na rok 2020
Zastupitelstvo obce neobdrželo žádné připomínky k návrhu rozpočtu pro rok 2020, který byl vyvěšen na ÚD
zákonnou dobu. Rozpočet je navržen tak, že příjmy budou ve výši 17,644.600,-Kč, výdaje 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. Včera projednal návrh rozpočtu finanční výbor, který jej doporučil ke
schválení. Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje 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.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

b) Jako každý rok, musíme mít i letos na konci roku vyrovnaný rozpočet. Proto je nutné udělat rozpočtové opatření
č. 5, ve kterém budou dány do souladu výdaje i příjmy v jednotlivých položkách. Nebyly žádné návrhy ani
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje rozpočtové opatření č. 5 a ukládá starostce obce zajištění jeho
provedení v souladu s účetní uzávěrkou roku 2019.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

c) Po jednání se zástupkyní společnosti AVE Kladno s.r.o. paní Bílkovou nám firma předložila dodatek ke
smlouvě, kde se navyšují poplatky za svoz komunálního odpadu pro příští rok o cca 4%. Starostka navrhla sazby
poplatku povýšit od 1. 1. 2020 a stanovit takto:
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.
Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje sazby za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2020:
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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.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje 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.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

d) Zastupitelé obdrželi návrh Obecně závazné vyhlášky „o poplatku za komunální odpad“, která by měla nahradit
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 „o poplatku za komunální odpad“. Vzhledem k tomu, že je nutné dát tuto
vyhlášku do souladu se zákonem navrhla starostka zrušení OZV č. 2/2018 „o poplatku za komunální odpad“ a
zároveň schválení znění vyhlášky č. 1/2019 „o poplatku za komunální odpad“, která ji nahrazuje. Nebyly žádné
návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2018 a zároveň schvaluje
znění nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 „o poplatku za komunální odpad“.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

e) 9.12.2019 byla schválena novelizace nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků s účinností od 1.1.2020. Z ministerstva vnitra ČR nám přišlo Metodické doporučení, dle
kterého můžeme schválit odměňování pro neuvolněné členy zastupitelstva již před nabytím účinnosti novely
nařízení vlády č. 318/2017 Sb.. Touto novelou dojde k 10% navýšení odměn. Starostka doporučila přijmout
usnesení o navýšení odměn a to v intencích zákona v maximální výši od 1. 1. 2020. Nebyly žádné návrhy ani
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje 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.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za maximálně 3
jednotlivé funkce.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

f) Na minulém jednání jsme projednali žádost
o pronájem části par. č. 296/1
v k.ú. Čeradice. Jedná se o pozemek, který Formanovi užívají naproti jejich domu. Měli by zájem o pronájem cca
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47 m2. Schválili jsme vyhlášení záměru pronájmu tohoto pozemku na úřední desce a nikdo jiný se nepřihlásil.
Vzhledem k tomu doporučila starostka pronájem tohoto pozemku od 1.1.2020 za cenu 0,40 Kč za m2/rok , tj. roční
nájemné ve výši 20,- Kč. Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje pronájem části obecního pozemku v k.ú. Čeradice par. č. 296/1 o
výměře 47 m2 p
a roční nájemné ve výši 20,- Kč od 1.1.2020. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

g.)Na minulém jednání jsme projednali také žádost
z Klobuk o pronájem části obecního pozemku
par. č. 917 v k.ú. Klobuky. Jedná se o pozemek, kde máme nyní deponii směrem ke Třebízi, kam ukládáme větve
s listí ke spálení.
by měl zájem o pronájem cca 5.000 m2 s tím, že by na tomto pozemku měl umístěnu
drtičku materiálů. Schválili jsme vyhlášení záměru pronájmu tohoto pozemku na úřední desce a nikdo jiný se
nepřihlásil. Vzhledem k tomu doporučuji pronájem tohoto pozemku od 1.1.2020 za cenu 0,40 Kč za m 2/rok , tj.
roční nájemné ve výši 2.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje 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.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

g) Dále jsme projednali žádost
majitelky čp. 43 se žádostí o odkup částí obecních
pozemků v k.ú. Páleček. Odsouhlasili jsme dělení pozemku na základě doloženého návrhu dělení zpracovaného
Ing. Dandou a schválili vyhlášení záměru prodeje částí pozemků par.č. 5/2 o výměře 73 m 2 z celkové výměry 75
m2 a par.č. 608/4 o výměře 41 m2 z celkové výměry 732 m2 v k.ú. Páleček na úřední desce a nikdo jiný se
nepřihlásil. Vzhledem k tomu doporučila starostka prodej pozemků par.č. 5/2 o výměře 73 m2 a nově vzniklé par.č.
608/8 o výměře 41 m2 za cenu 30,-Kč za m2, tj. celkem 3.420,-Kč + poplatek Katastrálnímu úřadu. Nebyly žádné
návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje 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
Zájemce zaplatí cenu 30,- Kč/m2, tj.
celkem částku 3.420,- Kč + poplatek Katastrálnímu úřadu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

h) S místostarosty jsme jednali s panem
který se zabývá poradenstvím v oblasti podávání
případných dotací. Požádali jsme ho o podání nabídky na zpracování žádosti pro projekt „Rozšíření systému
odděleného sběru odpadů v obci Klobuky“. Díky této dotaci bychom mohli případně získat 7 nových 7 m 3
kontejnerů, velký drtič větví (štěpkovač) a 200 l nádobu na tuky. Míra dotace je až 85% a realizační náklady na
celý projekt by byly ve výši 880.880,- Kč vč. DPH. Pokud bychom získali dotaci, pak by naše náklady byly cca
135.000,- Kč. Pan Havel nabízí tuto činnost spojenou s projektem – příprava a podání žádosti o dotaci,
vypracování projektové dokumentace a analýzy potenciálu, výběrové řízení za celkovou cenu 95.000,- Kč. Dotace
by byla podána na Státní fond životního prostředí v rámci 126. výzvy Operačního programu životní prostředí.
Starostka doporučila schválit podání žádosti a zároveň objednat služby p
v nabídnutém
objemu za cenu 95.000,- Kč. Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí v rámci
126. výzvy Operačního programu životní prostředí na projekt „Rozšíření systému odděleného sběru odpadů
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v obci Klobuky“.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje uzavření smlouvy s
IČ: 06180965
na zajištění podání žádosti o dotaci, vypracování projektové dokumentace a analýzy potenciálu a výběrové
řízení na projekt „Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v obci Klobuky“ za celkovou cenu 95.000,Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

i) Obdrželi jsme žádost
o ukončení nájemní smlouvy ze dne 25. 2. 2004 na pozemek par. č.
236/1 o výměře 15.924 m2 v k.ú. Kokovice. Pozemek již několik let nevyužívá. Starostka navrhla tuto smlouvu
ukončit dohodou ke dni 31. 12. 2019 .Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 25. 2. 2004 na pozemek par. č.
236/1 o výměře 15.924 m2 v k.ú. Kokovice s
dohodou ke dni 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

j) Zjistili jsme, že uprostřed našich pozemků, které nabízíme k prodeji se nachází pozemek parc.č. 889 o výměře 75
m2, jehož vlastníků je celkem 9. Bylo by vhodné tento pozemek vykoupit. Starostka navrhla schválit jednání
s vlastníky pozemku a výkup jednotlivých podílů za cenu za 1 m2 – 250,- Kč. Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje nákup podílů jednotlivých vlastníků na pozemku par. č. 889 o
výměře 75 m2 za cenu 1 m2/250,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k jednání a podpisu smluv.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

k) Realitní kancelář, se kterou máme smlouvu o výhradním poskytování služeb při budoucím prodeji stavebních
pozemků směrem na Hořešovice, nekoná. Proto paní starostka doporučila smlouvu ukončit s tím, že budeme jednat
samostatně a čekat na zájem v budoucnosti. Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje ukončení smlouvy o výhradním poskytování realitních služeb se
společnosti COMMERCIAL GROUP s.r.o. , IČ: 241 74 017. ZO pověřuje starostku k podání výpovědi do
31.12.2019.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

l) Obrátil se na nás nájemce čp. 6 v Klobukách
s tím, že v současné době dokončuje rekonstrukci
nebytového prostoru ve své režii. Provedl obklad stěn a stropu sádrokartonem, nové podlahy, rozvod vody přímo
do prostoru prodejny. Požádal, zda by bylo možné v nájemní smlouvě zakotvit, že mu v příštích 5 letech nedáme
výpověď (pouze v případě hrubého porušení je to možné) a nebudeme zvyšovat nájemné. Starostka doporučila
vložit do nájemní smlouvy toto ustanovení dodatkem č. 2. Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání s
který bude obsahovat upravené ustanovení o době nájmu a
ustanovení o fixaci nájmu pro příštích 5 let s platností od 1. 1. 2020.
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Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

7. ZPRÁVY MÍSTOSTAROSTŮ – NÁVRHY.
Místostarosta Martin Pinc informoval:
O účasti na jednání spolku Přemyslovské střední
kde se jednalo o možných dotačních titulech. Pro naší obec
by byl dle rozsahu, použitelnosti a možné výše dotace odpovídající titul na ,,opravu starých kulturních sálů“
( topení v sokolovně) a ,,zvýšení bezpečnosti v obci“ (chodníky).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí informaci místostarosty obce Martina Pince o průběhu jednání
Přemyslovských Středních Čech o možných dotacích.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Místostarosta Václav Henzl informoval:
O zahájení inventarizace majetku obce za rok 2019, ke které jsou již vytištěny inventarizační listy a jsou
k vyzvednutí u účetní obce.
O jednání školské rady na které byla schválena výroční zpráva a konstatoval, že školní jídelnu navštěvuje 143 dětí
ze 170, kteří navštěvují naší ZŠ a do MŠ je přihlášeno 68 dětí ze 78 možných.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí informaci místostarosty obce Václava Henzla o zahájení
inventarizace majetku obce 2019 a informaci z jednání školské rady;
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

8. ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ – NÁVRHY
Finanční výbor:
Paní Madzarová předala zprávu – Upravený návrh rozpočtu pro rok 2019, Sazby za svoz odpadů v roce 2019. Obojí
doporučeno ke schválení.
Kontrolní výbor:
Neměl zprávu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí zprávu finančního výboru ZO.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Komise pro ŽP:
Pan Henzl předal zprávu z jednání komise.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí informace o činnosti komise pro životní prostředí.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

9. ZPRÁVY OSTATNÍCH ZASTUPITELŮ.
Pan Procházka informoval o demolici domů v Kobylníkách, po kterých by měly vzniknout nové stavební parcely.
10. DISKUSE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY.
Diskuse probíhala v celém průběhu jednání.
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11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.13 hod..
Příští zasedání zastupitelstva bude ve středu dne 15. ledna 2020 v 18.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 12. 2019
Zapisovatel: Martin Pinc
Ověřovatelé zápisu:
Radoslava Madzarová
Štěpán Tomec

Starostka obce:
Soňa Ottová

----------------------------------------

-----------------------------------

----------------------------------------

Přílohy zápisu:

Listina přítomných členů obecního zastupitelstva;
Hosté zastupitelstva obce Klobuky;
Pozvánka na zasedání zastupitelstva;
Rozpočet obce pro rok 2020;
Zpráva finančního výboru;
Rozpočtové opatření č. 5;
OZV ,,o poplatku za komunální odpad“.
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