ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

Z Á P I S č. 8
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
konaného dne 19. června 2019 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
PŘÍTOMNI: pan/paní

Václav
Pavel
Jana
Zdeněk
Radoslava
Soňa
Vladimír
Štěpán

HENZL
KLOBUCKÝ
KUBELKOVÁ
LISEC
MADZAROVÁ
OTTOVÁ
PROCHÁZKA
TOMEC

OMLUVENI: pan/paní

Martin

PINC

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

88,89 %

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. 7 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. 8:
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 Štěpána Tomce a Zdeňka Lisce, zapisovatelem Václava Henzla.
5. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ.
V BODĚ SCHVALUJE:
07/08 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1008C19/09 se Státním pozemkovým
úřadem pro stavbu „Vodovod Čeradice - Klobuky“ a úhradu jednorázové paušální úhrady ve výši 500,-
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Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smluv;
Splněno.
07/09

uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-126016087/003“ z důvodu umístění kabelového vedení NN + rozpojovací skříně SP100 pro ČEZ Distribuce,
a.s. na pozemku parc. č. 126/1 (silnice) v k.ú. Kobylníky a pověřuje starostku podpisem smlouvy;
Splněno.

07/10

uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti“ s Metropolitní
kapitulou sv. Víta v Praze z důvodu umístění veřejného osvětlení na jejich pozemcích p.č. 59/7 a 345
v k.ú. Kokovice a pověřuje starostku podpisem smlouvy;
Splněno.

Kontrola usnesení z jednání zastupitelstva č. 7 ze dne 22. května 2019 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. 7 ze dne 22. května 2019.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

6. ZPRÁVA STAROSTKY – NÁVRHY KE SCHVÁLENÍ .
a)V měsíci dubnu byl proveden firmou PKM Praha, Ing. Pekařová audit hospodaření obce za rok 2018. Výsledek
auditu spolu se závěrečným účtem obce byl stanovenou dobu vyvěšen na úřední desce a nebyly k němu vzneseny
žádné připomínky. Zároveň s auditem je potřeba schválit i účetní závěrku obce za rok 2018 (její součástí jsou
dokumenty, které jsou současně i v závěrečném účtu). Celý materiál pak projednal finanční výbor, který jej
doporučuje ke schválení. Zároveň starostka navrhla, abychom objednali provedení auditu i v příštím roce u firmy
PKM Praha Ing. Pekařová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje závěrečný účet obce a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2018 bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018 bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje, aby provedení auditu hospodaření obce za rok 2019 bylo zadáno
firmě PKM Praha, Ing. Pekařová.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

b)V srpnu 2017 jsme schválili na žádost sourozenců Š., dělení pozemků par. č. 628/3 a par. č. 707/3 v k.ú.
Klobuky. Jedná se o část uličky spojující ulici Krátkou a V.B.Třebízského. Jedná se o pozemky přímo sousedící
s nemovitostí č.p. 44 v Klobukách. Tuto nemovitost od nich odkoupil pan I. K., který podal následnou žádost o
odkup těchto pozemků. Vznikly nové pozemky p.č. 658/8 o výměře 34 m2 a p.č. 707/6 o výměře 9 m2. Pan K.
souhlasil, že uhradí geodetické práce. Doporučuji vyhlášení záměru prodeje těchto nově vzniklých pozemků.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje vyhlášení záměru prodeje obecních pozemků v k.ú. Klobuky par. č.
658/8 o výměře 34 m2 a par.č. 707/6 o výměře 9 m2.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

c)V září 2017 jsme obdrželi a projednali žádost manželů K. z Kokovic, o odprodej části obecního pozemku par. č.
329/1 o výměře 109 m2 v k.ú. Kokovice – jedná se o prostor, který bezprostředně sousedí s jejich pozemky. Bylo
schváleno dělení pozemku a zadány geodetické práce. Vznikl pozemek č. 329/3 o výměře 31 m2. Doporučuji
vyhlášení záměru prodeje tohoto nově vzniklého pozemku.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku v k.ú. Klobuky par. č. 329/3 o výměře 31 m2.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

d)Obdrželi jsme žádost manželů S., kteří jsou majiteli č.p. 19 v Pálečku, o odprodej části obecního pozemku par. č.
524/2 o výměře 1.010 m2 v k.ú. Páleček. S. by měli zájem odkoupit cca 50 m2, které bezprostředně sousedí s jejich
st. p. č. 50, na které plánují výstavbu garáže. Tento pozemek by použili pro bezpečný výjezd. Aby mohlo
k vyhlášení záměru prodeje a následnému prodeji vůbec dojít, že nutné nejdříve odsouhlasit a následně zajistit
rozdělení pozemku. Manželé Svobodovi souhlasí s úhradou nákladů na dělení pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje dělení pozemku par. č. 524/2 v k.ú. Páleček a po schválení stavebním
úřadem zadání geodetických prací.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

e)Je třeba, abychom dali do souladu účetnictví. Dle aktuální právní normy je nutno, abychom upravovali pohyby
v rozpočtu vždy před uskutečněním předmětné operace. Nyní potřebujeme dát do souladu díky volbám, uzavření
smlouvy na výstavbu vodovodu v Čeradicích a rozhodnutí o přidělení dotace na tento vodovod. Finanční výbor
doporučuje schválení ZO. Na základě tohoto doporučuji schválit rozpočtové opatření č. 2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

7. ZPRÁVY MÍSTOSTAROSTŮ – NÁVRHY.
Místostarosta Václav Henzl informoval:
O jednání Školské rady, která jednala v novém složení: p. Henzl – zvolen předsedou Školské rady, členové jsou
paní Mgr. S. DiS. a p. R.. Na jednání byla projednávána situace ve škole, kde se od 1. září 2019 očekává obsazení
školy 160. žáky. V MŠ je od 1. září 2019 dosud zapsáno 68 dětí (zbývají ještě 4 volná místa). Dále byl p. Henzlem
tlumočen požadavek na možné rozšíření parkovacích míst v Malypetrově příp. Nové ulici, požadavek na
vybudování zábrany pro nežádoucí vstup mládeže na střechu multifunkční učebny na základě zápisu ve zprávě od
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revizního technika a požadavek na možné využití sokolovny pro sportovně-pohybové využití školní mládeží.
Z vyjádření členů zastupitelstva vyplynul závěr, že rozšíření parkovacích míst bude možné omezeně v Nové ulici
v oblasti z čela tělocvičny, zábranu proti nežádoucímu vstupu není možné realizovat pro podmínku zákazu
stavebního zásahu v dotačním titulu a také kolaudačnímu rozhodnutí, které bylo vydáno na základě projektové
dokumentace. Využití sokolovny je z důvodu neodpovídajících bezpečnostních a temperovacích podmínek také
nemožné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí informaci místostarosty Václava Henzla 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 - kontrola účetní závěrky obce za rok 2018, závěrečného účtu obce a zprávy o
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Návrh rozpočtového opatření č. 2. Vše je v pořádku a finanční výbor
doporučuje ke schválení.
Kontrolní výbor:
Pan Procházka – nemá další 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: informoval o jednání komise se zpracovateli Studie proveditelnosti, kteří přijeli osobně konzultovat
připomínky zaslané členy komise pro ŽP. Jednání bylo vstřícné, podnětné a konstruktivní. Zpracovatelé se pokusí
ve Studii upravit umístění (K)ČOV s ohledem na pozemkové možnosti obce.
Dále pan Henzl informoval o dalším jednání komise, kde se rozpracovávaly závěry z jednání se zpracovateli Studie
proveditelnosti.
9. ZPRÁVY OSTATNÍCH ZASTUPITELŮ.
Pan Lisec upozornil na potřebu schválení kronikářského zápisu. Starostka poté nechala zveřejněnou verzi
kronikářského zápisu schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje kronikářský zápis za rok 2018.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

10. DISKUSE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY.
P. Henzl informoval o předání staveniště v rámci akce Vodovod Čeradice firmě ZEPRIS s.r.o., čímž byla oficiálně
zahájena výstavba vodovodu v Čeradicích.

11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.00 hod..
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Příští zasedání zastupitelstva bude ve středu dne 21. srpna 2019 v 18.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 6. 2019
Zapisovatel: Václav Henzl
Ověřovatelé zápisu:
Štěpán Tomec
Zdeněk Lisec

Starostka obce:
Soňa Ottová

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

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

---------------------------------------Přílohy zápisu:

Listina přítomných členů obecního zastupitelstva;
Hosté zastupitelstva obce Klobuky;
Pozvánka na zasedání zastupitelstva;
Účetní uzávěrka obce za rok 2018;
Rozpočtové opatření č. 2.
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