ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

U S N E S E N Í č. 27

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
ZE DNE 17. března 2021

Zastupitelstvo obce Klobuky:
I. B e r e n a v ě d o m í :
27/01
27/02
27/03

kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 26;
informaci místostarosty obce Václava Henzla o dokončovacích pracích na přístavbě ZŠ Klobuky a o stavu střechy
na objektu č.p. 6 v Kokovicích;
zprávu finančního výboru ZO;

II. S ch v a l u j e :
27/04
27/05

27/06

27/07
27/08
27/09
27/10

27/11
27/12
27/13
27/14
27/15
27/16

program zasedání zastupitelstva obce č. 27;
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 388/2021/PANO - vodovodní řad a s ním související
objekty na pozemku par. č. 53/5 v k.ú. Kobylníky s povinným
oprávněnou společností Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469. Obec Klobuky
zároveň jako investor schvaluje úhradu 1.000,- Kč povinnému do 30 dnů ode dne zápisu služebnosti inženýrské
sítě do veřejného seznamu;
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 387/2021/PANO - vodovodní řad a s ním související
objekty na pozemku par. č. 224 v k.ú. Kobylníky s povinným p
a oprávněnou
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469. Obec Klobuky zároveň jako investor schvaluje úhradu
1.000,- Kč povinnému do 30 dnů ode dne zápisu služebnosti inženýrské sítě do veřejného seznamu;
prominutí úhrady nájmu nebytového prostoru za měsíc březen 2021 hospoda v Kokovicích
a kadeřnictví v Klobukách
;
uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2021 ve výši 5.065,-Kč na činnost
společnosti Přemyslovské Střední Čechy o.p.s.. a zároveň pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy;
uzavření smlouvy na dodavatele zakázky „Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v obci Klobuky“ s firmou
ELKOPLAST CZ s.r.o., IČ: 25347942, se sídlem: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín;
umístění Z-BOXu společnosti Zásilkovna s.r.o. o rozměrech cca 2,5 m 2 na svém pozemku par. č. 775/1 v k.ú.
Klobuky a uzavření smlouvy o jeho bezplatném umístění se společností Zásilkovna s.r.o.. IČ: 28408306, se
sídlem: Lihovarská 1060/12, Praha 9 - Libeň;
finanční příspěvek na činnost v roce 2021 pro triatlonistku, naší občanku
ve výši 10.000,Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy;
vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku v k.ú. Kokovice p.p.č. 357/2 o výměře 67 m2;
vyhlášení úmyslu prodeje obecního objektu čp. 193 na st. par. č. 246 o výměře 84 m 2 v k.ú. Klobuky;
dělení pozemku par. č. 659/1 v k.ú. Klobuky a po schválení stavebním úřadem zadání geodetických prací;
Střednědobý výhled rozpočtu obce Klobuky s analýzou financí a ratingem 2022 až 2026;
vydání aktualizované Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu;

III. N e s ch v a l u j e :
27/17

vybudování dětského hřiště v Klobukách na části p.p.č. 659/1 a 694/5 v k.ú. Klobuky.

Místostarostové:

Starostka obce:

PINC Martin

OTTOVÁ Soňa
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_____________________________

Klobuky dne 17. března 2021

HENZL Václav
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