ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

U S N E S E N Í č. 12

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
ZE DNE 20. listopadu 2019

Zastupitelstvo obce Klobuky:
I. B e r e n a v ě d o m í :
12/01
12/02
12/03
12/04

kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 11;
informaci místostarosty obce Václava Henzla o termínu kolaudace vodovodu Čeradice – 22.11.2019;
finančního a kontrolního výboru ZO;
informace o činnosti komise pro životní prostředí;

II. S ch v a l u j e :
12/05
12/06

12/07
12/08
12/09
12/10
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
12/16

12/17
12/18

12/19
12/20

12/21
12/22
12/23
12/24

program zasedání zastupitelstva obce č. 12;
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 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;
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;
vyhlášení záměru pronájmu části pozemku par.č. 917 o výměře 5.000 m2 z celkové výměry 32.308 m2 v k.ú. Klobuky;
dělení pozemků par. č. 5/2 a 608/4 v k.ú. Páleček;
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;
nákup pozemku par. č. 6/2 v k.ú. Kokovice od
za cenu 40.000,- Kč. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostku podpisem smlouvy;
poskytnutí příspěvku na provoz Pošty Partner v Klobukách ve výši 24.000,- Kč pro rok 2020 pro
Plán inventur na rok 2019 s účinností od 21. 11. 2019 do 15. 1. 2020;
zveřejnění návrhu rozpočtu pro rok 2020 na úřední desce;
rozpočtové opatření č. 4;
pro vodovod Páleček cenu 12.000,- Kč za vybudování veřejné části vodovodní přípojky pro vlastníky nemovitostí
s nahlášeným trvalým pobytem k 31. 10. 2019, kde výjimku tvoří pouze noví majitelé nemovitostí zakoupených
v průběhu roku 2020, kteří byli přihlášeni k trvalému pobytu k 31. 03. 2020 v obci Klobuky. Ostatní majitelé nemovitostí
uhradí částku ve výši 20.000,- Kč na veřejnou část přípojky;
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;
uzavření dodatku ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného odpadu s Liborem Černohlávkem,
3
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;
proplacení částky 20.300,-Kč Psímu útulku Bouchalka na rok 2020;
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;
podání žádosti o dotacfi z dotačního programu MMR na výstavbu školního hřiště v obci Klobuky;
uzavření smlouvy s Ing. Václavem Damaškem a Magdalenou Damaškovou ze Zdib na zajištění a zpracování žádosti na
dotaci z MMR na projekt „Výstavby školního hřiště pro ZŠ a MŠ Klobuky“;
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;
uhrazení faktury č. 482019 ve výši 116.130,- Kč vč. DPH panu
za
dodávku a instalaci nového kotle do budovy čp. 93 v Klobukách;
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12/25

12/26

12/27

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;
jmenování hodnotící komise k výběrovému řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro budoucí výstavbu
splaškové kanalizace v v obci Klobuky a jejích místních částech Kobylníky, Čeradice, Páleček a Kokovice ve složení předseda: Ing. Petr Madzar, členové: Martin Pinc, Václav Henzl, Vladimír Procházka a Jiří Maňák;
objednání SIGI TEAMu – fotbaloví internacionálové na 16.8.2020 – vystoupení v rámci pouťových oslav za 50.000,- Kč;

III. U k l á d á :
12/28

starostce obce, aby vyzvala občany k úklidu veřejných prostranství do 31. 3. 2020 a upozornila občany, že v případě
uložení materiálů atd. na obecních pozemcích, jim bude účtován poplatek za zábor veřejného prostranství dle ustanovení
obecní vyhlášky .

IV. N a v r h u j e :
12/29

novou trasu autobusové linky č. 591 od Vraného přes nám. J.Š.Baara, okolo bývalého cukrovaru, odtud na ulici
V.B.Třebízského s konečnou zastávkou před obecním úřadem a zároveň ukládá starostce o tomto jednat se zástupci PID a
ICOM;

III. N e s c h v a l u j e :
12/30

změnu trasy ohradní zdi u krajské silnice pod bývalou poštou v ul. 9. května, Klobuky.

Místostarostové:

Starostka obce:

PINC Martin

OTTOVÁ Soňa

____________________________

___________________________

HENZL Václav

_____________________________

Klobuky dne 20. listopadu 2019
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