ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

Z Á P I S č. 16
Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
konaného dne 3. dubna 2020 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Vzhledem ke krizovému stavu se konalo jednání zastupitelstva obce Klobuky formou telekonference – zastupitelé
byli připojeni k jednání formou aplikace SKYPE a z jednání byl pořízen zvukový záznam, který je nedílnou
součástí tohoto zápisu. Všechny projednávané materiály obdrželi zastupitelé v elektronické podobě.
PŘÍTOMNI: pan/paní

Václav
Pavel
Jana
Zdeněk
Radoslava
Soňa
Martin
Vladimír
Štěpán

HENZL
KLOBUCKÝ
KUBELKOVÁ
LISEC
MADZAROVÁ
OTTOVÁ
PINC
PROCHÁZKA
TOMEC

OMLUVENI: pan/paní
Z devíti členů Zastupitelstva obce přítomno při zahájení 9 členů účast:

100,00 %

1. ZAHÁJENÍ MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA.
Jednání zahájila starostka obce Soňa Ottová v 15,30 hodin přivítáním všech připojených. Všem připojeným
vysvětlila formu hlasování. Ve chvíli kdy zahájí hlasování vyzve jednotlivě každého z připojených k hlasování a
každý odpoví PRO nebo PROTI.
2. OVĚŘENÍ ZÁPISU Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ.
Zápis ze zasedání ZO č. 15 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 mimořádného zasedání č. 16:
1. Zahájení zasedání
2. Ověření zápisu z minulého jednání
3. Schválení programu
4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
5. Schválení podání žádostí o dotační tituly - vodovody
6. Zrušení záměru prodeje obecních pozemků
7. Vyhlášení záměru prodeje obecních pozemků s podmínkami
8. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. v k.ú. Páleček
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách ve veřejné linkové dopravě v systému PID
10. Nový řád veřejného pohřebiště
11. Diskuse, připomínky, náměty.
12. Závěr zasedání
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

4. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE.
Starostka určila ověřovatele zápisu paní Janu Kubelkovou a pana Pavla Klobuckého a zapisovatelem Martina
Pince.
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5. SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTAČNÍ TITULY.
Starostka sdělila , že je zároveň potřeba dodatečně schválit členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Přístavba
ZŠ vč. splaškové kanalizace a zajištění bezbariérovosti“ v Klobukách, následně pak výsledek výběrového řízení na
dodavatele této stavby. Musíme také projednat a schválit členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Vodovod
Páleček – Klobuky“.
a) Všichni zastupitelé obdrželi text výzvy MZe k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129
300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ starostka navrhla podat
žádost na akci „Vodovod v obci Klobuky – Páleček“.
Nebyly žádné připomínky ani návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky 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“.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

b) Do konce června lešního roku je možnost podat žádost na Středočeský kraj o dotaci na jednu akci – Jedná se o
„Program 2017 – 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy
venkova“. Starostka navrhla podat žádost o dofinancování vodovodu Čeradice, protože na tuto akci jsme schopni
vše ihned doložit a byla ukončena v loňském roce. Dotace by měla být 1.000,- Kč na jednoho obyvatele, tedy
bychom mohli obdržet 1,021.000,- Kč.
Nebyly žádné připomínky ani návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje 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“.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

c) Nyní budeme dodatečně schvalovat členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Přístavba ZŠ vč. splaškové
kanalizace a zajištění bezbariérovosti“ v Klobukách ve složení: Štěpán Tomec, člen zastupitelstva; Ing. Petr
Madzar, stavební inženýr; Martin Pinc, místostarosta obce; Václav Henzl, místostarosta obce; Vladimír Procházka,
předseda kontrolního výboru zastupitelstva obce.
Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje 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.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

d) Dalším bodem jednání bylo schválení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Přístavba ZŠ vč.
splaškové kanalizace a zajištění bezbariérovosti“ v Klobukách. Máme zápis hodnotící komise pro toto řízení, která
posuzovala nabídky došlé od tří firem: Tost cz, s.r.o.; ALSTAP s.r.o. a Auböck s.r.o.. Hodnotícím kritériem byla
jednak cena, prodloužení záruční doby a zkrácení lhůty pro dokončení. Žádná z podaných nabídek nebyla vyřazena.
Jako ekonomicky nejvýhodnější byla hodnotící komisí vyhodnocena nabídka č. 3 firmy Auböck s.r.o., která získala
v součtu nejvyšší počet bodů. Nabídková cena je vč. DPH 17 401 976,- Kč. Starostka doporučila uzavření smlouvy
s touto firmou.
Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje uzavření smlouvy na dodavatele stavby „Přístavba ZŠ vč. splaškové
kanalizace a zajištění bezbariérovosti“ v Klobukách s firmou Auböck s.r.o.,
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

e) Vzhledem k tomu, že vyhlašujeme výběrové řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Vodovod v obci Klobuky – Páleček“ je nyní vhodné, abychom schválili členy hodnotící komise. Tato
komise by se měla sestávat vždy z jednoho zástupce projektanta, jednoho stavebního inženýra případně technika,
dalšími členy pak budou členové zastupitelstva. Starostka navrhla toto složení: Ing. Jaroslav Knotek, projektant;
Ing. Petr Madzar, stavební inženýr; Martin Pinc, místostarosta obce; Václav Henzl, místostarosta obce; Vladimír
Procházka, předseda kontrolního výboru zastupitelstva obce. Náhradníky jmenovat nemusíme. Nebyly žádné
návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje 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.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

f) Ředitelka školy nás požádala o 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. Jedná se o podání žádosti o dotaci, jejímž poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, název programu: Integrovaný regionální operační program, výzva: 20. výzva z IROP, název projektu:
„Přemyslovské střední Čechy o.p.s. – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení V“. Požadovaná
výše dotace 2,300 000,- Kč (z toho Evropský fond 95%, žadatel 5%) spolufinancování ve výši 5%: 138.000,- Kč.
Jedná se o vyslovení souhlasu s podáním dotace, přislíbení spolufinancování ve výši 138 tis. Kč a zapůjčení škole
do doby proplacení dotace zbývající částku formou dočasného navýšení rozpočtu školy. Z této dotace by byla
financována modernizace ICT učebny a vnitřní internetové sítě školy. Předpokládaná doba realizace projektu je rok
2021. Starostka doporučila schválit. Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje udělení souhlasu s předložením žádosti o podporu, realizace 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.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

6. ZRUŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE OBECNÍCH POZEMKŮ.
Dalším bodem dnešního programu je zrušení záměru prodeje obecních pozemků. Vzhledem k tomu, že se nám
přihlásili tři zájemci o koupi pozemků v k.ú. Klobuky a my jsme neměli předem stanovena žádná pravidla, bylo by
nyní těžké někoho vybrat. Nejvhodnější bude zrušit tento záměr a následně vyhlásit nový s podmínkami.
Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje 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
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Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

7. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE OBECNÍCH POZEMKŮ S PODMÍNKAMI.
Je třeba schválit nový záměr prodeje těchto pozemků s tím, že zatím do prodeje nezařadíme část pozemku č. 889
v k.ú. Klobuky. Záměr 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 doplníme o podmínky, které jsme stanovili po dohodě
s právníkem, a které budou zároveň nedílnou přílohou zápisu z dnešního jednání.
Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje 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 za podmínek
uvedených v záměru prodeje pozemků, který je přílohou tohoto zápisu a usnesení č. 16 zastupitelstva obce
Klobuky a který bude následně zveřejněn.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

8. SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE S ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
V K.Ú. PÁLEČEK.
Na obec byla doručena „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění IZ-126001810/VB/01 – Páleček, přeložka NN čp. 33“ z důvodu umístění zemního kabelového vedení, které jsou
součástí distribuční soustavy, na pozemku parc. č. 516/1 v k.ú. Páleček. Smlouva se uzavírá pro budoucí
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s.. Jedná se o přeložku NN č.p. 33 v Pálečku. Za věcné břemeno nám bude uhrazeno
1.000,- Kč. Všichni zastupitelé tento dokument obdrželi.
Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje 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.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

9. DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVĚ
V SYSTÉMU PID.
Byl nám doručen Dodatek č. 1 ke Smlouvě 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, který jsme původně dávali ČSAD Slaný.
V letošním roce by to mělo být 45.087,30 (loni 45.950,- Kč).
Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje 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.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

10. NOVÝ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ.
Všichni zastupitelé obdrželi návrh nového Řádu veřejného pohřebiště obce Klobuky.
Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Klobuky.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

11. DISKUSE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY.
První se do diskuse přihlásila starostka s návrhem prominutí nájmu za nebytový prostor hospody v Kokovicích a
kadeřnictví v Klobukách na 2. čtvrtletí 2020 pro
dále pak
prominutí nájmu nebytového prostoru č.p. 6 Klobuky za měsíc duben a květen pro
Hospoda a
kadeřnictví jsou zavřené a
měl také zavřeno, nebytový prostor musel upravit a navíc nám daroval několik
tašek látkových roušek.
Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje 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
.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

12. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ.
Zasedání mimořádného zastupitelstva obce bylo ukončeno v 15.56 hod..
Příští zasedání zastupitelstva bude ve středu dne 21. května 2020 v 18.30 hodin v zasedací místnosti Obecního
úřadu.
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 4. 2020
Zapisovatel: Martin Pinc
Ověřovatelé zápisu:
Jana Kubelková
Pavel Klobucký

Starostka obce:
Soňa Ottová

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

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

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

Přílohy zápisu:

Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva;
Podmínky pro záměr prodeje obecních pozemků – Záměr prodeje.
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