ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

Z Á P I S č. 2
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
konaného dne 16. 11. 2022 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
PŘÍTOMNI: pan/paní

Václav
Pavel
Jana
Radoslava
Jiří
Soňa
Marcela
Pavel
Štěpán

HENZL
KLOBUCKÝ
KUBELKOVÁ
MADZAROVÁ
MAŇÁK
OTTOVÁ
PREPLETANÁ
RICHTR
TOMEC

OMLUVENI: pan/paní
Z devíti členů Zastupitelstva obce přítomno při zahájení 9 členů účast:
Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnilo 12 občanů.

100 %

1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA.
Jednání zahájila starostka obce Soňa Ottová v 18,30 hodin přivítáním všech přítomných. Konstatovala, že jednání
bylo svoláno řádně dle zákona o obcích a upozornila, že z jednání může být pořizován audio nebo video záznam.
2. OVĚŘENÍ ZÁPISU Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ.
Zápis ze zasedání ZO č. 1 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. 2:
1. Zahájení zasedání.
2. Ověření zápisu z minulého jednání.
3. Schválení programu.
4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
5. Kontrola plnění usnesení minulého zasedání.
6. Zpráva starostky – návrhy ke schválení.
a) Návrh rozpočtu obce na rok 2023.
b) Plán inventur na rok 2022.
c) Projednání žádostí o příspěvky z rozpočtu obce.
d) Schválení výsledků výběrového řízení na dodavatele
stavby "Výstavba veřejného dětského hřiště v obci
Klobuky".
e) Smlouvy o zřízení služebnosti.
f) Směrnice k ochraně osobních údajů v kamerovém systému.
g) Rozpočtové opatření č. 4.
h) Zřízení komise pro tělovýchovu, sport a kulturu.
i) Volba člena školské rady.
j) Úhrada stravného pro žáky nižšího stupně ZŠ.
7. Zprávy místostarostů – návrhy.
8. Zprávy předsedů výborů, komisí – návrhy.
9. Zprávy ostatních zastupitelů.
10. Diskuse, připomínky, náměty.
11. Závěr zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0
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Zdrželi se

0
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4. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE.
Starostka určila ověřovatele zápisu paní Radoslavu Madzarovou, pana Štěpána Tomce a zapisovatelem Pavla
Klobuckého
5. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ.
V BODĚ SCHVALUJE:
01/20 hodnotící komisi pro veřejnou zakázku "Výstavba veřejného dětského hřiště v obci Klobuky" ve složení:
Radoslava Madzarová, Ing. Petr Madzar, Pavel Klobucký, Pavel Richtr a Jiří Maňák;
Splněno.
Kontrola usnesení z jednání zastupitelstva č. 1 ze dne 19. října 2022 byla projednána s předsedou kontrolního
výboru panem Pavlem Richtrem, který neměl žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání č. 1 ze dne 19. řijna 2022.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

6. ZPRÁVA STAROSTKY – NÁVRHY KE SCHVÁLENÍ.
a) Předložen návrh rozpočtu obce pro rok 2023, který bude vyvěšen na úřední desce k připomínkování. V návrhu
byly navrženy příjmy ve výši 20,447.700, -Kč, výdaje ve výši 17,970.300, - Kč. Rozpočet je navrhován jako
přebytkový s přebytkem ve výši 2,477.400, - Kč. Finanční výbor doporučil návrh rozpočtu ke zveřejnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu pro rok 2023 na úřední desce.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

b) Předložen návrh inventur pro rok 2022 ke schválení. Projednáno bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje Plán inventur na rok 2022 s účinností od 17. 11. 2022 do 20. 1. 2023.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

c) A) Na obec se obrátili rodiče
z Klobuk, který je ve svých osmi letech fotbalových talentem
hrajícím za SK Slavia Praha, se žádostí o sponzorování. Rodiče uvedli, že mimo jiné syna vozí pravidelně 3x týdně
do Prahy na tréninky, což je finančně náročné. Jelikož se zastupitelstvo shodlo, že je Matěj dobrým příkladem
reprezentace naší obce, bylo doporučeno uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro rok
2023 ve výši 10.000, - Kč. Součástí smlouvy bude povinnost poskytnout údaje o použití finančního příspěvku.
Projednáno bez připomínek a jiných návrhů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje finanční příspěvek na činnost v roce 2023 pro nadaného fotbalistu,
občana naší obce,
ve výši 10.000, - Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

c) B) Obec Klobuky obdržela od Farní charity Slaný žádost o finanční příspěvek na svoji činnost v roce 2023 ve
výši 5.150,- Kč, tj. částka 5,- Kč na jednoho obyvatele (1.030). Jedná se o neziskovou organizaci, která je
financována z výnosů sbírek, finančních darů a sponzorských darů. V současné době sdružuje přes 200
dobrovolníků z řad široké slánské veřejnosti a pomáhá lidem v tíživé sociální či ekonomické situaci, především
osamělým seniorům, matkám a otcům samoživitelům rodin ze Slaného a okolních obcí. Aktivně spolupracuje s
Odborem sociálních věcí MěÚ Slaný. Podporu obec Klobuky poskytla již v minulém roce. Projednáno bez
připomínek a jiných návrhů.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2023 ve výši 5.150, -Kč na
činnost Farní charity Slaný.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

c) C) Psí útulek Bouchalka podal žádost o příspěvek na svoji činnost ve výši 20.600,-Kč, tj. částka 20,- Kč na
jednoho obyvatele. Tyto příspěvky obec poskytuje již několik let a zajišťuje tím bezproblémový odvoz odchycených
toulavých psů do útulku. Žádost byla projednána bez připomínek a jiných návrhů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje proplacení částky 20.600, -Kč Psímu útulku Bouchalka na rok 2023.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

d) Dalším bodem jednání bylo schválení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby "Výstavba veřejného
dětského hřiště v obci Klobuky". Zastupitelstvo mělo k dispozici zápis hodnotící komise pro toto řízení, která
posuzovala nabídky došlé od tří firem: S.O.S. dekorace, s.r.o.; 4soft, s.r.o. a TEWIKO systems, s.r.o. Hlavním
hodnotícím kritériem byla cena. Žádná z podaných nabídek nebyla vyřazena. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla
hodnotící komisí vyhodnocena nabídka č. 3 firmy TEWIKO systems, s.r.o. Nabídková cena je vč. DPH 3,225.981, Kč.
Přijata byla připomínka pana Pavla Richtra, že by bylo dobré v budoucnu oslovit více firem a vyhlásit výběrová
řízení trvající delší dobu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje 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.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

e) Na obec byla doručena „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IP-12-6020450, Klobuky, Potoční, p.č. 68/3 – smyčka kNN“, z důvodu umístění 2 bm kabelového vedení AYKY,
které jsou součástí distribuční soustavy, na pozemku par. č. 707/3 v k. ú. Klobuky. Smlouva se uzavírá pro budoucí
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností Elektromontáže Mašek s.r.o.. Jedná se o přípojku k
pozemku
– nová stavba v Klobukách na zahradě po paní Stehlíkové. Projednáno bez připomínek a
jiných návrhů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje 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.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

f) Projednání předloženého návrhu Směrnice k ochraně osobních údajů v kamerovém systému z důvodu možnosti
zpětného nahlížení do záznamů. Návrh projednán bez připomínek a jiných návrhů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje Směrnici k ochraně osobních údajů v kamerovém systému obce
Klobuky.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

g) Starostka předložila návrh rozpočtového opatření č. 4. Zásadními operacemi na příjmové straně je 1 mil. – DPH,
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100 tis. dotace hasiči, 50 tis. daň z příjmu fyzických osob, na výdajové straně je to 30 tis. věcná břemena, vklady,
geometrické plány vodovody, 60 tis. dokončení oplocení víceúčelového hřiště a stropní sítě, 70 tis. sokolovna –
venkovní sociálky, 100 tis. nákup oděvů pro hasiče v rámci dotace, 30 tis. nové mobilní telefony. Finanční výbor
doporučil na svém jednání toto rozpočtové opatření ke schválení. Návrh byl projednán bez připomínek a jiných
návrhů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

h) Starostkou obce bylo navrženo složení Komise pro tělovýchovu, sport a kulturu, kde by funkci předsedy
vykonávala paní Marcela Prepletaná jako zástupce zastupitelstva. Členy by se staly paní Dominka Šnejbergová a
paní Michaela Hamouzová. Starostka požádala o návrh dalších členů komise. Paní Marcela Prepletaná funkci přijala
a navrhla další členy: paní Leonu Dragounovou, paní Věru Henselýovou, paní Pavlínu Polaneckou a paní Vladimíru
Formanovou. Dále o členství požádaly za Okrašlovací spolek Kokovice paní Kateřina Marešová a paní Kateřina
Veselá. Nebyl podán žádný další návrh ani připomínka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje 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.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Starostka sdělila, že odměna za funkci předsedy komise je dána usnesením zastupitelstva obce č. 01/17 ze dne
19.10.2022. Členové komise prohlásili čestným prohlášením, že tuto funkci budou vykonávat bez nároku na
odměnu. Nebyly žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje na základě prohlášení členů Komise pro tělovýchovu, sport a kulturu,
že funkci člena budou vykonávat bez nároku na odměnu.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

i) Po předchozí dohodě s ředitelkou školy byl opětovně jako člen školské rady navržen pan Václav Henzl.
Projednáno bez připomínek a jiných návrhů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje jako člena školské rady pana Václava Henzla.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno

9

Proti

0

Zdrželi se

0

j) Starostka navrhla opětovné hrazení obědů dětem na nižším stupni ZŠ, což se týká dětí v 0. – 5. ročníku ZŠ
s trvalým bydlištěm na území obce Klobuky, tedy cca 55 žáků. Ročně se jedná o max. částku cca 220.000, - Kč.
Projednáno bez připomínek a jiných návrhů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje úhradu stravného pro děti 0. – 5. ročníku naší základní školy
s trvalým bydlištěm na území obce Klobuky.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Starostka závěrem vyzvala předsedy výborů k předložení plánu práce pro rok 2023 a komise k předložení
plánu akcí pro rok 2023 do prosincového jednání.
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7. ZPRÁVY MÍSTOSTAROSTŮ – NÁVRHY.
Místostarosta Pavel Klobucký:
Neměl zprávu.
Místostarosta Václav Henzl:
Předložil návrh Odpisového plánu pro rok 2023 Základní a Mateřské školy v Klobukách. Předložený odpisový plán
počítá s ročním odpisem majetku ve výši 70.496, - Kč. Projednáno bez připomínek a jiných návrhů.
Dále informoval o probíhající rekonstrukci mostku u rybníka v Kokovicích. Předběžný termín otevření
opravovaného díla je 7. 3. 2023.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje Odpisový plán pro rok 2023 své příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Klobuky s ročním odpisem ve výši 70.496, - Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí informaci místostarosty pana Václava Henzla o probíhající
rekonstrukci mostku v Kokovicích u výpusti z rybníka.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno

9

Proti

0

Zdrželi se

0

8. ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ – NÁVRHY.
Finanční výbor:
Paní Madzarová – předala zprávu –Návrh rozpočtového opatření č. 4. Vše je v pořádku doporučuje ke schválení.
Kontrolní výbor:
Pan Richtr – neměl zprávu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí zprávu finančního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

9. ZPRÁVY OSTATNÍCH ZASTUPITELŮ
Žádné nebyly.
10. DISKUSE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY
Paní
požádala o častější údržbu chodníku v obci Čeradice v okolí jejího bydliště, opravu domku pro děti
a umístění lavičky, zakoupení nového světelného řetězu na vánoční strom v Čeradicích.
Vzato na vědomí
Paní P
informovala o špatné viditelnosti při výjezdu z ulice u bytovek v obci Kobylníky na hlavní silnici
kolem domu čp. 46 a požádala o umístění zrcadla.
Vzato na vědomí
Na žádost paní Prepletané došlo k osobnímu představení nových členů Komise pro sport a kulturu.
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11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.56 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 21. listopadu 2022
Zapisovatel: Pavel Klobucký
Ověřovatelé zápisu:
Štěpán Tomec
Radoslava Madzarová

Starostka obce:
Soňa Ottová

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

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

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

Přílohy zápisu:

Listina přítomných členů obecního zastupitelstva;
Hosté zastupitelstva obce Klobuky;
Pozvánka na zasedání zastupitelstva;
Plán inventur 2022;
Návrh rozpočtu na rok 2023;
Rozpočtové opatření č. 4;
Zpráva finančního výboru č. 1.
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