ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

U S N E S E N Í č. 17

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
ZE DNE 20. květa 2020

Zastupitelstvo obce Klobuky:
I. B e r e n a v ě d o m í :
17/01
17/02
17/03
17/04

kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 15 a 16;
informaci místostarosty obce Martina Pince o dokončování prací na stánku u sokolovny;
zprávu finančního výboru ZO;
informace o činnosti komise pro životní prostředí;

II. S ch v a l u j e :
17/05
17/06

17/07
17/08
17/09
17/10
17/11
17/12
17/13
17/14
17/15
17/16

program zasedání zastupitelstva obce č. 17;
prodej obecních pozemků k.ú. Klobuky p.p.č. 888/1 o výměře 23.331 m2, p.p.č. 890 o výměře 636 m2 a p.p.č.
561/17 o výměře 2.431 m2 a to jako celku r
Zájemce zaplatí cenu
250,- Kč/m2, tj. celkem částku 6,599.500,- Kč + poplatek Katastrálnímu úřadu. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostku podpisem smlouvy;
uzavření smlouvy na dodavatele stavby „Vodovod v obci Klobuky - Páleček“ s firmou ZEPRIS s.r.o.,
účetní závěrku a hospodářský výsledek za rok 2019 ZŠaMŠ Klobuky a zároveň převedení hospodářského
výsledku - zisku hospodaření ZŠaMŠ ve výši 18.334,78 Kč do Rezervního fondu školy;
Zprávu o uplatnění územního plánu, která se stane podkladem pro zpracování Návrhu změny č. 2 ÚP Klobuky;
provedení rekonstukce toalet v sokolovně Klobuky panem Michalem Čandou za cenu smlouvy 191.250,18 Kč vč.
DPH;
nákup materiálu a zařízení na rekonstrukci vytápění sokolovny v Klobukách až do výše 350 tis. Kč;
dělení pozemku par. č. 726/2 v k.ú. Klobuky a po schválení stavebním úřadem zadání geodetických prací;
dělení pozemku par. č. 125/9 v k.ú. Kobylníky a po schválení stavebním úřadem zadání geodetických prací;
hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2020;
rozpočtové opatření č. 2;
navýšení místního koeficientu daně z nemovitostí od 1.1.2021 na „2“;

III. U k l á d á :
17/17

místostarostovi obce Václavu Henzlovi vypracování obecně závazné vyhlášky na zvýšení místního koeficientu
daně z nemovitostí od 1. 1. 2021 na „2“.

Místostarostové:

Starostka obce:

PINC Martin

OTTOVÁ Soňa

____________________________

___________________________

HENZL Václav

Klobuky dne 20. května 2020

_____________________________
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