ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

Z Á P I S č. 10
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
konaného dne 18. září 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. 9 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. 10:
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 paní Janu Kubelkovou a pana Pavla Klobuckého, zapisovatelem pana Václava
Henzla.
5. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ.
V BODĚ SCHVALUJE:
09/07 uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo „Vodovod Čeradice - Klobuky“, který řeší „Výstavbu veřejných
částí vodovodních přípojek“ s firmou ZEPRIS s.r.o., IČ:251 17 947, se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143
20 Praha 4. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem dodatku;
Splněno.

Strana 1 (celkem 4)

ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY
09/08

uzavření smlouvy na provádění inženýrské činnosti na stavbě „Veřejné části vodovodních přípojek v obci
Čeradice“ s panem Ing. Tomášem Melicharem z Praha 6, Verdunská 28, IČ: 131 38 413 za celkovou cenu
ve výši 24.200,-Kč vč. DPH na dobu provádění stavby. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem
smlouvy;
Splněno.

09/09

prodej obecních pozemků v k.ú. Klobuky p.č. 658/8 o výměře 34 m2 a p.č. 707/6 o výměře 9 m2 panu I. K..
Zájemce zaplatí cenu 30,- Kč/m2, tj. celkem částku 1.290,- Kč, + poplatek Katastrálnímu úřadu + poplatek
za dělení pozemku. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy;
Splněno.

09/10

prodej obecního pozemku v k.ú. Kokovice p.č. 329/3 o výměře 31 m2 manželům K.. Zájemci zaplatí cenu
30,- Kč/m2, tj. celkem částku 930,- Kč, + poplatek Katastrálnímu úřadu + poplatek za dělení pozemku.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy;
Splněno.

09/12

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. 1192/00066001/2019-KL/KUC/BS se Středočeským krajem, který
je zastoupený KSÚS Stř. kraje, o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro „Vodovod KlobukyPáleček+vodovodní přípojky“. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy;
Splněno.

09/13

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č.j. 37885/2019-SŽDC-OŘ PHA-OP se Správou železniční dopravní
cesty, státní organizací o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro „Vodovod Klobuky-Páleček+vodovodní
přípojky“. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy;
Splněno.

09/14

uzavření Smlouvy o dílo na zpracování nezbytných dokladů spojených s podáním žádosti o dotaci a
následně s vypracováním projektu s názvem „Protipovodňová opatření obce Klobuky“ v rámci Operačního
programu Životní prostředí se společností ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Brno, Štýřice, Vídeňská 55,
IČ:28358589 za cenu 157.300,- Kč vč. DPH;
Splněno.

Kontrola usnesení z jednání zastupitelstva č. 9 ze dne 21. srpna 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. 9 ze dne 21. srpna 2019.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

6. ZPRÁVA STAROSTKY – NÁVRHY KE SCHVÁLENÍ .
a) Byla nám doručena Smlouva o veřejných službách ve veřejné linkové dopravě v systému PID na období 24.8.
2019 – 30.11.2024 (týká se to linky č. 592) – jde o doplatek, kterým jsme původně přispívali ČSAD Slaný. Dle
závěrů z jednání, kterých se účastnil místostarosta, by doplatky každý rok měly být cca ve stejné výši, jako jsme
platili ČSAD. V letošním roce by to mělo být včetně doplatku původnímu dopravci cca 45.950,- Kč. Záměr uzavřít
tuto smlouvu byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce a nebylo žádných připomínek. Já navrhuji schválit
uzavření smlouvy na období 24.8.2019 až 30.11.2024. Má někdo nějaký dotaz či připomínku?
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje uzavření Smlouvy o veřejných službách ve veřejné linkové dopravě
v systému PID na období 24.8. 2019 – 30.11.2024 (linka č. 592) s Hlavním městem Praha zastoupeným
organizací ROPID, IČ: 60437359. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0
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Zdrželi se

0
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b) Obdrželi jsme výpověď ze smluv o pronájmu pozemků v k.ú. Páleček od pana P. Ď.. Jedná se o pozemky par. č.
5/4 o výměře 1.959 m2, par. č. 608/1 o výměře 6.862 m2, par. č. 416/1 o výměře 371 m2, par. č. 416/2 o výměře
673 m2, par. č. 416/3 o výměře 917 m2. Pan Ď. měl na pozemcích tréninkové útočiště pro skupinu lukostřelců a
historického šermu. Pozemky jsou již vyklizeny. Podal výpověď k 31.8.2019 s tím, že nájem bude ukončen ke dni
30. 11. 2019 dle smlouvy. Zároveň požádal zda by bylo možné ukončit pronájem pozemků dříve, a to ke dni
30.9.2019. Navrhuji jeho žádosti vyhovět a nájem pozemků ukončit dříve. Má někdo nějaký dotaz či připomínku?
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje ukončení nájemních smluv na pozemky v k.ú. Páleček par. č. 5/4 o
výměře 1.959 m2, par. č. 608/1 o výměře 6.862 m2, par. č. 416/1 o výměře 371 m2, par. č. 416/2 o výměře 673
m2, par. č. 416/3 o výměře 917 m2 s panem P. Ď. ke dni 30. 9. 2019.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

c) Je třeba, abychom dali do souladu účetnictví, jak jsem již několikrát sdělovala, dle aktuální právní normy je
nezbytné, abychom upravovali pohyby v rozpočtu vždy před uskutečněním předmětné operace. Nyní potřebujeme
dát do souladu účetní položky díky volbám, vodovodu v Čeradicích, zaměstnání 2 lidí na VPP a transferům na
stravování z KÚ do školy. (Předsedkyně finančního výboru v souladu se zápisem z jednání KV doporučuje ke
schválení.) Na základě tohoto doporučuji schválit rozpočtové opatření č. 3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

d) Dále je potřeba, abychom schválili příjem a následné poskytnutí dotace, tj. příjem finančních prostředků ze
Středočeského kraje ve výši 118.295,10 Kč z Operačního programu potravinové a materiální pomoci a následné
převedení na ZŠaMŠ Klobuky, která je účastníkem projektu. Má někdo připomínky?
Návrh usnesení:
ZO schvaluje příjem dotace ze Středočeského kraje ve výši 118.295,10 Kč z Operačního programu
potravinové a materiální pomoci a zároveň schvaluje převedení této částky organizaci Základní a mateřská
škola Klobuky, okres Kladno, jako účastníkovi projektu na základě smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

7. ZPRÁVY MÍSTOSTAROSTŮ – NÁVRHY.
Místostarosta Václav Henzl informoval:
O průběhu výstavby vodovodu v Čeradicích – stavební firma dokončuje výstavbu posledních vodovodních
přípojek, provádí terénní úpravy a v tomto týdnu probíhá pokládka asfaltových povrchů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí informaci místostarosty Václava Henzla k výstavbě vodovodu
v Čeradicích.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

8. ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ – NÁVRHY
Finanční výbor:
Paní Madzarová předala zprávu – návrh na schválení rozpočtového opatření č.3.
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Zdrželi se

0
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Kontrolní výbor:
Pan Procházka nemá zprávu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí informaci předsedkyně finančního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Komise pro ŽP:
Pan Henzl informoval o činnosti komise, o chystaném výjezdu na KČOV v Obecnici (okres Příbram) se zaměřením
na provozní náklady a likvidaci sedimentu a o naplánovaném setkání s projektantem Ing. Jeřábkem (projektoval
technologii v obci Mšené Lázně – nepřímo navážená ČOV).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí informaci předsedy komise pro životní prostředí o činnosti
komise.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

8

Proti

0

Zdrželi se

0

9. ZPRÁVY OSTATNÍCH ZASTUPITELŮ.
Žádné zprávy nejsou.
10. DISKUSE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY.
P. Klobucký připomínkoval velmi častou změnu jízdního řádu autobusové dopravy. Místostarosta Henzl to
vysvětlil shodou nešťastných okolností. Nejprve došlo k uzavírce železničního přejezdu v Pálečku, hned poté ve
Vrbičanech a tento týden jsou z důvodu pokládky asfaltových povrchů uzavřeny pro veškerou dopravu na pět dnů
Čeradice. Všechny tyto akce měly a mají za následek úpravu jízdních řádů systému PID tak, aby byly v přestupních
místech zachovány přestupní vazby. Po několikeré urgenci nám byly na OÚ alespoň elektronicky zaslány jízdní
řády dočasné platnosti, jejichž rozmnožení a následnou distribuci na jednotlivé zastávky prováděl sám
místostarosta.
11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.02 hod..
Příští zasedání zastupitelstva bude ve středu dne 16. října 2019 v 18.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Zápis byl vyhotoven dne: 19. 9. 2019
Zapisovatel: Václav Henzl
Ověřovatelé zápisu:
Jana Kubelková
Pavel Klobucký

Starostka obce:
Soňa Ottová

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

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

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

Listina přítomných členů obecního zastupitelstva;
Hosté zastupitelstva obce Klobuky;
Pozvánka na zasedání zastupitelstva;
Zpráva Finančního výboru;
Rozpočtové opatření č.3
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