ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

U S N E S E N Í č. 16

Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
ZE DNE 3. dubna 2020

Zastupitelstvo obce Klobuky:
I. S ch v a l u j e :
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program mimořádného zasedání zastupitelstva obce č. 16;
schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ z MZe ČR na akci „Vodovod v obci Klobuky – Páleček“;
podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Programu 2017 – 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova“na akci „Výstavba vodovodu Čeradice –
Klobuky“;
složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Přístavba ZŠ vč. splaškové kanalizace a zajištění
bezbariérovosti“ v Klobukách ve složení: Štěpán Tomec, Ing. Petr Madzar, Martin Pinc, Václav Henzl, Vladimír
Procházka;
uzavření smlouvy na dodavatele stavby „Přístavba ZŠ vč. splaškové kanalizace a zajištění bezbariérovosti“
v Klobukách s firmou Auböck s.r.o.,
;
složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Vodovod v obci Klobuky – Páleček“ ve složení: Ing. Jaroslav
Knotek, Ing. Petr Madzar, Martin Pinc, Václav Henzl, Vladimír Procházka;
udělení souhlasu s předložením žádosti o podporu, realizací projektu a s ním souvisejícího provedení technického
zhodnocení majetku příspěvkovou organizací Základní a Mateřská škola Klobuky, okr. Kladno na Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, v rámci programu Integrovaný regionální operační program, 20. výzva z IROP, název
projektu: „Přemyslovské střední Čechy o.p.s. – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení V“, akce
„Modernizace ICT učebny a vnitřní internetové sítě školy“. ZO zároveň schvaluje předfinancování nákladů v plné
výši do obdržení dotace formou dočasného navýšení rozpočtu školy a poskytne příspěvkové organizaci
spolufinancování ve výši 5%, což je 138.000,- Kč;
zrušení záměru prodeje pozemků v 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 a části par. č. 889, jehož vyhlášení bylo schváleno dne 19. 2.
2020 usnesením č. 15/13;
vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 888/1 o výměře 23 331 m2, orná půda, pozemku parc. č. 890 o
výměře 636 m2, ostatní plocha, a pozemku parc. č. 561/17 o výměře 2 431 m2, orná půda, vše v obci Klobuky,
k.ú. Klobuky, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Slaný, a to jako celku, a to za podmínek uvedených v záměru prodeje pozemků, který je přílohou
tohoto tohoto zápisu a usnesení č. 16 zastupitelstva obce Klobuky a který bude následně zveřejněn;
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění IZ-12-6001810/VB/01 –
Páleček, přeložka NN čp. 33“ z důvodu umístění zemního kabelového vedení, které je součástí distribuční
soustavy, na pozemku parc. č. 516/1 v k.ú. Páleček. a pověřuje starostku podpisem smlouvy;
uzavření Dodatku č. 1 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 dodatku;
Obecně závaznou vyhlášku obce Řád veřejného pohřebiště obce Klobuky;
prominutí úhrady nájmu nebytového prostoru za 2. čtvrtletí 2020 hospoda v Kokovicích
,
prominutí úhrady nájmu nebytového prostoru za 2. čtvrtletí 2020 kadeřnictví v Klobukách
a prominutí úhrady nájmu nebytového prostoru za 04 – 05/2020 čp. 6 Klobuky
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