ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

Z Á P I S č. 3
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
konaného dne 16. ledna 2019 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
PŘÍTOMNI: pan/paní

Václav
Pavel
Jana
Zdeněk
Soňa
Martin
Vladimír
Štěpán

HENZL
KLOBUCKÝ
KUBELKOVÁ
LISEC
OTTOVÁ
PINC
PROCHÁZKA
TOMEC

OMLUVENI: pan/paní

Radoslava

MADZAROVÁ

Z devíti členů Zastupitelstva obce přítomno při zahájení 8 členů - účast:
Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnili dva 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. 2 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. 3:
1. Zahájení zasedání
2. Ověření zápisu z minulého zasedání
3. Schválení programu
4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
5. Kontrola plnění usnesení minulého zasedání
6. Zpráva starostky – návrhy ke schválení
7. Zprávy místostarostů – návrhy
8. Zprávy předsedů výborů – návrhy
9. Zprávy ostatních zastupitelů
10. Diskuse, připomínky a náměty
11. Závěr zasedání
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

4. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE.
Starostka určila ověřovatele zápisu Zdeňka Lisce a Pavla Klobuckého, zapisovatelem Martina Pince.
5. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ.
V BODĚ SCHVALUJE:
02/08 rozpočtové opatření č. 5 a ukládá starostce obce zajištění jeho provedení v souladu s účetní uzávěrkou
roku 2018;
02/09 schvaluje sazby za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2019:
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Sazba za jeden svoz objem 110 - 120 l, tj. lístek bílý jednorázový
65,-Kč,
Sazba za 26 svozů objem 110 - 120 l, tj. žlutá nálepka celoroční
1.200,-Kč,
Sazba za 39 svozů objem 110 - 120 l, tj. zelená nálepka celoroční
1.700,-Kč
a ZO zároveň ukládá starostce tyto ceny zohlednit v příloze č. 2 k nové obecně závazné vyhlášce o poplatku za
komunální odpad;
Splněno.
02/10 zrušení obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2017 a zároveň schvaluje znění nové obecně závazné vyhlášky
č. 2/2018 „o poplatku za komunální odpad“;
Splněno.
02/11 schvaluje pořízení změny územního plánu Klobuky dle návrhu předloženého navrhovatelem panem Ing.
T. R., v rozsahu doporučeném pořizovatelem, Městským úřadem ve Slaném – úřadem územního plánování čj.
MUSLANY/54911/2018/SÚ;
Splněno.
02/12 pořízení změny územního plánu Klobuky dle návrhu předloženého navrhovatelem paní L.M., v rozsahu
doporučeném pořizovatelem, Městským úřadem ve Slaném – úřadem územního plánování čj.
MUSLANY/54863/2018/SÚ;
Splněno.
02/13 pořízení změny územního plánu Klobuky dle návrhu předloženého navrhovatelem paní Ing. I. M.,
v rozsahu doporučeném pořizovatelem, Městským úřadem ve Slaném – úřadem územního plánování čj.
MUSLANY/51046/2018/SÚ;
Splněno.
02/14 pořízení změny územního plánu Klobuky dle návrhu předloženého navrhovateli S. a Z. O., v rozsahu
doporučeném pořizovatelem, Městským úřadem ve Slaném – úřadem územního plánování čj.
MUSLANY/55183/2018/SÚ;
Splněno.
02/15 proplacení částky 20.600,-Kč Psímu útulku Bouchalka na rok 2019;
Splněno.
02/18 prodej obecního pozemku v k.ú. Čeradice par. č. 296/18 o výměře 14 m2 panu V. K.. Zájemce zaplatí
cenu 30,- Kč/m2, tj. celkem částku 420,- Kč + poplatek Katastrálnímu úřadu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
podpisem smlouvy;
Splněno.
02/19 pronájem pozemku v k.ú. Kokovice - par. č. 59/3 o výměře 162 m2 panu O. K. za roční nájem 120,- Kč.
Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostku obce podpisem smlouvy;
Splněno.
02/20 od 1.1.2019 úhradu stravného pro děti 0. – 5. ročníku naší základní školy s trvalým bydlištěm na území
obce Klobuky;
Splněno.
02/21 uzavření darovací smlouvy s Hospicem svaté Hedviky, o.p.s. se sídlem v Kladně o poskytnutí částky
10.300,- Kč na financování jeho činnosti a pověřuje starostku podpisem smlouvy;
Splněno.
02/22 uzavření smlouvy na napsání knihy o Klobukách se slečnou N. H. z Klobuk za celkovou cenu 100.000,Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy;
Bude projednáno v rámci bodu 6.
02/23 novou Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v předloženém znění, která nahrazuje
vnitřní normu (směrnici) k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z 16. 4. 2014;
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Splněno.
02/24 vyhlásit úmysl prodeje p.p.č. st. 76 v k.ú. Kokovice s podmínkou zachování autobusové zastávky po dobu
20 let;
Splněno. Dále bude projednáno v rámci bodu 6
02/25 aktualizaci Strategického plánu obce Klobuky v části 13.3 DATABÁZE PROJEKTŮ a ukládá starostce
obce tyto zařadit do Strategického plánu v listinné podobě i elektronické podobě;
Splněno.
02/26 vyhlášení úmyslu pachtu těchto obecních pozemků či jejich částí v k.ú. Čeradice u Pálečku: par.č. 343 o
výměře 348 m2, část par. č. 346 o výměře 340 m2 z celkové výměry 1.451 m2, část par. č. 347 o výměře 265 m2
z celkové výměry 7.803 m2, část par. č. 348 o výměře 808 m2 z celkové výměry 3.083 m2, část par. č. 349 o
výměře 3.177 m2 z celkové výměry 3.905 m2, část par. č. 350 o výměře 109 m2 z celkové výměry 280 m2, par. č.
358 o výměře 178 m2, par. č. 359 o výměře 3.062 m2, část par. č. 422 o výměře 95 m2 z celkové výměry 403 m2,
par. č. 456 o výměře 2.576 m2 , par. č. 469 o výměře 1.927 m2, par. č. 478 o výměře 4.414 m2, část par. č. 483 o
výměře 65 m2 z celkové výměry 358 m2, par. č. 517 o výměře 4.631 m2 a par. č. 547 o výměře 614 m2;
Splněno. Dále bude projednáno v rámci bodu 6.
02/27 podání žádosti o dotaci dle Výzvy č. 2/2018 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
Národního programu Životní prostředí, Prioritní oblast 1. Voda, Podoblast 1.6 Zdroje vody. Podporované aktivity
1.6.A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody na přivaděč vodovodu Čeradice až do výše 3,000.000,- Kč;
Zatím jsme nepodávali.
02/28 zadání vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby veřejného vodovodu Čeradice u Ing.
Jaroslava Knotka, se sídlem Krnská 12/16, Praha 9, IČ: 47600632 za celkovou cenu 98.000,- Kč;
Splněno.
02/29 uzavření smlouvy se společností J&M Solutions s.r.o, z Prahy na komplexní administraci zadávacího
řízení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu veřejného vodovodu Čeradice za cenu 60.500,- Kč vč. DPH a
pověřuje starostku podpisem smlouvy;
Splněno.
02/33 uzavření smlouvy s panem Ing. Topinkou na inženýrské práce pro řešení povolení na výstavbu
vodovodních přípojek Čeradice v celkové výši 72.600,-Kč vč. DPH a zároveň pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy;
Splněno.
Kontrola usnesení z jednání zastupitelstva č. 2 ze dne 19. prosince 2018 byla projednána s předsedou kontrolního
výboru panem Vladimírem Procházkou, který neměl žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí kontrolu usnesení ze svého zasedání č. 2 ze dne 19. prosince
2018.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

6.ZPRÁVA STAROSTKY – NÁVRHY KE SCHVÁLENÍ .
a) Tak jako každý rok, starostka doporučila i letos uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku dvou
organizacím působícím na území naší obce. Jedná se o organizace, kterým příspěvek poskytujeme každý rok. Jedná
o KZPO Klobuky, kterým navrhla starostka poskytnout na jejich činnost příspěvek navýšený o pět tisíc, tedy ve
výši 30 tis. Kč, a pak TJ Sokol Klobuky poskytnout příspěvek navýšený o dvacet tisíc, tedy ve výši 200 tis. Kč.
Obě tyto organizace jsou nám povinny poskytnout údaje o použití finančního příspěvku. Nebyly žádné návrhy ani
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje finanční příspěvek na činnost v roce 2019 pro Klub zdravotně
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postižených občanů Klobuky ve výši 30.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje finanční příspěvek na činnost v roce 2019 pro TJ Sokol Klobuky z.s.
ve výši 200.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

b) Je nutné, abychom stanovili minimální ceny pro prodej pozemků v roce 2019. Starostka navrhla ceny ponechat
ve stejné výši jako v roce 2018. Po diskusi se cena za pole oproti minulému roku zvýšila a konečné ceny jsou:
Pole ……………………………………………………………………………………35,- Kč/m²
Pozemky v intravilánu obce k vyrovnání zahrad a podobně …………………..…….. 30,- Kč/m²
Pozemky k zástavbě - cena se bude určovat podle dosahu sítí a druhu výstavby …až 300,-Kč/m²
Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje pro rok 2019 minimální ceny pro prodej pozemků následovně: pole 35,- Kč/m², pozemky v intravilánu obce k vyrovnání zahrad a podobně - 30,-Kč/m² a pozemky k zástavbě –
cena se bude určovat podle dosahu sítí a druhu výstavby – až 300,-Kč/m².
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

c) Starostka jednala se zástupcem firmy Statek Novák Jarpice – Kamenice s.r.o., abychom se dohodli na finančním
příspěvku 50 000,-kč, který společnost přislíbila poskytnout jako finanční příspěvek na údržbu části Kobylníky.
Nyní je nutno, abychom schválili přijetí tohoto finančního příspěvku. Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 50.000,- Kč od společnosti Statek
Novák Jarpice – Kamenice s.r.o. na údržbu části Kobylníky. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

d) Starostka informovala o stavu bankovních účtů obce ke dni 31. 12. 2018.
BÚ 17,243.460,49 Kč, soc. fond 275.857,- Kč, depozitní účet (zde jsou uloženy finance pana Měchury), účet u
ČNB 197.390,93 Kč. Z úvěru nám chybí doplatit 5.999.992,- Kč (budeme splácet ještě 3 roky). Nebyly žádné
návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí informaci starostky o stavu bankovních účtů obce ke dni 31.
12. 2018.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

e) V prosinci 2018 jsme obdrželi žádost paní L. M. z Kokovic o prodej p.p.č st. 76 o výměře 14 m2, jehož součástí
je objekt občanské vybavenosti (jedná se o autobusovou zastávku v Kokovicích naproti mlýnu.) Paní Marešová by
zmíněný pozemek částečně zarovnala do svého oplocení, zastávku by opravila a zavázala by se, že ji po dobu 20 let
ponechá přístupnou. Rozhodli jsme o vyhlášení úmyslu prodeje a nikdo jiný se nepřihlásil. Na autobusovou
zastávku včetně pozemku jsme nechali udělat znalecký posudek, ze kterého vychází cena 4.430,- Kč. Starostka
doporučila pozemek včetně objektu prodat za cenu vycházející ze znaleckého posudku paní L. M. s ustanovením ve
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smlouvě, že tato autobusová zastávka bude zachována po dobu 20 příštích let. Nebyly žádné návrhy ani
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje prodej p.p.č. st. 76 v k.ú. Kokovice s objektem občanské vybavenosti
– autobusové zastávky s podmínkou zachování autobusové zastávky po dobu 20 let paní L. M.. Zájemce
zaplatí cenu ze znaleckého posudku, tj. 4.430,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

f) V prosinci jsme také projednali žádost společnosti Statek Novák Jarpice – Kamenice s.r.o. o uzavření pachtovní
smlouvy na pozemky nebo jejich části v k.ú. Čeradice u Pálečku k zemědělské výrobě. Jedná se o pozemky, které
jsou nově očíslovány na základě dokončených pozemkových úprav v tomto území. Pozemky či jejich části firma
Novák užívá. Rozhodli jsme o vyhlášení úmyslu pachtu těchto pozemků:
p.p.č.
celá výměra m2
výměra předmětem pachtu m2
343
348
348
346
1.451
340
347
7.803
265
348
3.083
808
349
3.905
3.177
350
280
109
358
178
178
359
3.062
3.062
422
403
95
456
2.576
2.576
469
1.927
1.927
478
4.414
4.414
483
358
65
517
4.631
4.631
547
614
614
--------------------------35.033
22.609
a nikdo jiný se nepřihlásil. Starostka doporučila pozemky propachtovat společnosti Statek Novák Jarpice –
Kamenice s.r.o. za cenu 0,40 Kč/m2/rok, tj, roční pacht ve výši 9.044,- Kč. Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje uzavření pachtovní smlouvy se společností Statek Novák Jarpice –
Kamenice s.r.o. na tyto obecní pozemky či jejich část v k.ú. Čeradice u Pálečku: par. č. 343 o výměře 348 m2,
část par. č. 346 o výměře 340 m2 z celkové výměry 1.451 m2, část par. č. 347 o výměře 265 m2 z celkové
výměry 7.803 m2, část par. č. 348 o výměře 808 m2 z celkové výměry 3.083 m2, část par. č. 349 o výměře
3.177 m2 z celkové výměry 3.905 m2, část par. č. 350 o výměře 109 m2 z celkové výměry 280 m2, par. č. 358 o
výměře 178 m2, par. č. 359 o výměře 3.062 m2, část par. č. 422 o výměře 95 m2 z celkové výměry 403 m2,
par. č. 456 o výměře 2.576 m2 , par. č. 469 o výměře 1.927 m2, par. č. 478 o výměře 4.414 m2, část par. č. 483
o výměře 65 m2 z celkové výměry 358 m2, par. č. 517 o výměře 4.631 m2 a par. č. 547 o výměře 614 m2 za
roční pacht ve výši 9.044,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

g.) Obdrželi jsme další žádost od společnosti Statek Novák Jarpice – Kamenice s.r.o. o uzavření pachtovní smlouvy
na pozemky v k.ú. Páleček k zemědělaké výrobě. Jedná se o pozemky, které firma užívá a proto starostka
doporučila vyhlásit úmysl pachtu těchto pozemků:
p.p.č.
výměra předmětem pachtu m2
114
200
195/1
492
204
302
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243/14
291/1
315/9
370/8
412/12
412/15
412/17
427/2
429/1
429/2
461/2
485
498/1
498/3
498/8
498/9
498/13
508/4
521
523
543/10
607

1.447
39
91
2.000
412
335
644
485
1.068
1.622
1.348
4.993
1.111
524
221
1.743
879
26
908
802
2.943
845
-------------25.480
Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje vyhlášení úmyslu pachtu těchto obecních pozemků v k.ú. Páleček:
par.č. 114 o výměře 200 m2, par. č. 195/1 o výměře 492 m2, par. č. 204 o výměře 302 m2, par. č. 243/14 o
výměře 1.447 m2, par. č. 291/1 o výměře 39 m2, par. č. 315/9 o výměře 91 m2, par. č. 370/8 o výměře 2.000
m2, par. č. 412/12 o výměře 412 m2, par. č. 412/15 o výměře 335 m2, par. č. 412/17 o výměře 644 m2, par. č.
427/2 o výměře 485 m2 , par. č. 429/1 o výměře 1.068 m2, par. č. 429/2 o výměře 1.622 m2, par. č. 461/2 o
výměře 1.348 m2, par. č. 485 o výměře 4.993 m2, par. č. 498/1 o výměře 1.111 m2, par. č. 498/3 o výměře
524 m2, par. č. 498/8 o výměře 221 m2, par. č. 498/9 o výměře 1.743 m2, par. č. 498/13 o výměře 879 m2,
par. č. 508/4 o výměře 26 m2, par. č. 521 o výměře 908 m2, par. č. 523 o výměře 802 m2, par. č. 543/10 o
výměře 2.943 m2 a par. č. 607 o výměře 845 m2.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

h) Dne 11.1.2019 proběhlo jednání se společností FCC Česká republika, s.r.o., která nám oznámila zvýšení ceny za
svoz odpadu – plastů o 11.03%, tj. od 1.1.2019 navýšení za 1 výsyp ze 185,- Kč na 210,- Kč. Vzhledem k počtu
našich vývozů a počtu nádob se jedná o roční navýšení o 23.400,- Kč + 15% DPH (máme 18 nádob x 52 týdnů).
Cena za sklo zůstává stejná, tedy 185,- Kč bez DPH za nádobu a svoz (vyvážíme 12x ročně). Starostka doporučila
podpis dodatku č. 22 ke Smlouvě č. 29/3/98 o provádění kontejnerového separovaného sběru odpadů. Nebyly žádné
návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje uzavření dodatku č. 22 ke Smlouvě č. 29/3/98 o provádění
kontejnerového separovaného sběru odpadů s FCC Česká republika, s.r.o. , který řeší cenu od 1.1. 2019 a
zároveň pověřuje starostku obce jeho podpisem.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

ch) Na minulém jednání jsme schválili uzavření smlouvy na napsání knihy o Klobukách se slečnou N. H. z Klobuk
za celkovou cenu 100.000,- Kč. Tato zatím uzavřena nebyla.
Pan Procházka informoval o jednání s panem Mgr. Z. V. ohledně napsání knihy o Klobukách místo slečny H. a
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požádal o revokaci usnesení o podpisu smlouvy s ní. Podal také bližší vysvětlení a úloze paní B. F., která pana V,
přesvědčila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky revokuje své usnesení č. 02/22 uzavření smlouvy na napsání knihy o Klobukách
s paní N. H. z Klobuk za celkovou cenu 100.000,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

i.) Vzhledem k tomu, že pan Z. V. souhlasí se zněním smlouvy, kterou jsme chtěli uzavřít se slečnou H., tedy kniha
by byla předána v elektronické podobě a k tisku do 31. 10. 2025. Celková odměna ve výši 100.000,- Kč by byla
postupně vyplácena počínaje rokem 2019 až do roku 2024 po částce 10.000,- Kč ročně na základě předložení
postupného zpracování jednotlivých kapitol po konzultaci s představiteli obce. Po předání díla v roce 2025 by pak
bylo doplaceno zbývajícího 40.000,- Kč. Starostka navrhla tuto smlouvu uzavřít s panem Zdeňkem Víškem, Nebyly
žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje uzavření smlouvy na napsání knihy o Klobukách s panem Z. V. za
celkovou cenu 100.000,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

j) Všichni zastupitelé obdrželi Plán kulturních akcí pro rok 2019 v Klobukách. Nebyly k němu žádné návrhy ani
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje předložený Plán kulturních akcí pro rok 2019 v Klobukách.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

k) Na obec se obrátil další soukromý majitel pozemků, který požádal o pořízení změny územního plánu z důvodu
nového zařazení využití pozemků. Žadatel taktéž souhlasí s úhradou poměrných nákladů na pořízení změny
územního plánu. Tento požadavek jsme předali na odbor územního plánování do Slaného k vyjádření. Proto jsme
zatím nevedli jednání s firmou pana Ing. Kadlece k předložení cenové nabídky na zpracování Změny č. 2 územního
plánu obce Klobuky. Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
7. ZPRÁVY MÍSTOSTAROSTŮ – NÁVRHY.
Místostarosta Martin Pinc informoval:
Neměl zprávu.
Místostarosta Václav Henzl informoval:
O průběhu inventarizace za rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí informaci místostarosty Václava Henzla o průběhu
inventarizace za rok 2018.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

8. ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ - NÁVRHY.
Finanční výbor:
Paní Madzarová předala zprávu – O kontrole plateb za bytové a nebytové prostory v období 4Q 2018. Všechny
platby byly v pořádku.
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Kontrolní výbor:
Pan Procházka předal zprávu – O kontrole odpadového hospodářství a dále rozpoutal diskusi ohledně zákona o
nakládání s domovním slpaškovým odpadem. Navrhl, že by to obec měla začít řešit i třeba postavením čističky na
kterou by se fekálie vyvážely. Proto vyzval zastupitele, aby pověřili místostarostu pana Václava Henzla sestavením
komise ,,Pro životní prostředí“. Pan místostarosta souhlasi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí zprávu finančního výboru ZO.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky ukládá místostarostovi obce Václavu Henzlovi přípravu a návrh pro sestavení
komise zastupitelstva obce pro životní prostředí.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

9. ZPRÁVY OSTATNÍCH ZASTUPITELŮ.
Pan Procházka informoval o jednání s farářem K., pod kterého spadá Klobucká farnost, který mu sdělil, že se mše
budou konat už jen jednou měsíčně z důvodů malého počtu návštěvníků. Dále spolu jednali o žalostném stavu
zdejší fary, ve které již nikdo nebydlí. Pan Farář nemůže najít ani žádného nájemníka. Dále hovořil i o nutné
opravě kostela, na kterou již obec přispívat nebude.
10. DISKUSE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY.
Pan D. přivítal, že Obec uvažuje o vybudování čističky odpadních vod a následně se rozvinula diskuse o
možnostech čištění. V diskuzi vystoupil i pan J. P., který upozornil na některé nelogické zákonné úpravy při
likvidaci odpadů. Diskuze pokračovala i o možných řešení likvidace odpadních vod.
11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.43 hod..
Příští zasedání zastupitelstva bude ve středu dne 20. února 2019 v 18.30 hodin v zasedací místnosti Obecního
úřadu.
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 1. 2019
Zapisovatel: Martin Pinc
Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Lisec
Pavel Klobucký
----------------------------------------

Starostka obce:
Soňa Ottová
-----------------------------------

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

Přílohy zápisu:

Listina přítomných členů obecního zastupitelstva;
Hosté zastupitelstva obce Klobuky;
Pozvánka na zasedání zastupitelstva;
Zpráva finančního výboru č. 2;
Zpráva kontrolního výboru č. 1;
Plán kulturních a sportovních akcí pro rok 2019 v Klobukách.
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