ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

Z Á P I S č. 28
Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
konaného dne 7. dubna 2021 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
PŘÍTOMNI: pan/paní

Jana
Zdeněk
Radoslava
Soňa
Martin
Vladimír
Štěpán

KUBELKOVÁ
LISEC
MADZAROVÁ
OTTOVÁ
PINC
PROCHÁZKA
TOMEC

OMLUVENI: pan/paní

Pavel
Václav

KLOBUCKÝ
HENZL

Z devíti členů Zastupitelstva obce přítomno při zahájení 7 členů účast:
Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnilo 2 občané.

77,77 %

1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA.
Jednání zahájila starostka obce Soňa Ottová v 17,00 hodin přivítáním všech přítomných. Konstatovala, že jednání
bylo svoláno řádně dle zákona o obcích a upozornila, že z jednání může být pořizován audio nebo video záznam.
2. OVĚŘENÍ ZÁPISU Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ.
Zápis ze zasedání ZO č. 27 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. 28:
1. Zahájení zasedání
2. Ověření zápisu z minulého jednání
3. Schválení programu
4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
5. Schválení podání žádosti o dotační titul
6. Projednání žádostí o odprodej č.p. 193 v k.ú. Klobuky
7. Diskuse, připomínky, náměty.
8. Závěr zasedání
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

4. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE.
Starostka určila ověřovatele zápisu paní Radoslavu Madzarovou, pana Štěpána Tomce a zapisovatelem Martina
Pince.
5. SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTAČNÍ TITUL.
Vzhledem k tomu, že je vyhlášena výzva MF k předložení žádostí o dotaci v roce 2021 z podprogramu 298D2280 –
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí, kde lze získat až
90% nákladů (max. výše dotace je 20 mil. Kč) a my máme jednu akci, ke které bychom mohli podat žádost – jedná
se o provedenou rekonstrukci toalet a rozvodů v základní škole, kterou pro nás prováděla firma Auböck s.r.o.
v rámci stavby „Přístavba ZŠ vč. splaškové kanalizace a zajištění bezbariérovosti – II. ETAPA - Havarijní stav
stávajícího sociálního zařízení a rozvodů“. Tato akce je již hotova a lze na ni podat žádost. Dotace je poskytována i
na odstraňování havarijních stavů a opravy. Celkově tato akce stála 1,974.203,21 vč. DPH. Zákon o veřejných
zakázkách nám dovoluje podat žádost a i dotazem na MF jsme zjistili, že to lze. Starostka doporučila žádost podat.
Nebyly žádné dotazy ani připomínky
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí ČR na akci „Přístavba
ZŠ vč. splaškové kanalizace a zajištění bezbariérovosti – II. ETAPA - Havarijní stav stávajícího sociálního
zařízení a rozvodů“ z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí a zároveň schvaluje spolufinancování akce.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

6. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ODPRODEJ Č.P. 193 V K.Ú. KLOBUKY.
Na minulém jednání zastupitelstva obce v březnu jsme rozhodli o zveřejnění záměru prodeje obecního objektu č.p.
193 na st. par. č. 246 o výměře 84 m2 v k.ú. Klobuky. Vzhledem k tomu, že se nám přihlásili tři zájemci o koupi je
nutné tyto vyzvat, aby podali své závazné nabídky s upřesněnými podmínkami. Musíme hlavně přihlížet ke
skutečnosti, že se jedná o pozemek v centru obce. Starostka doporučila, aby byly stanoveny tyto podmínky:
Žadatel do středy 21. 4. 2021 do 12:00 hodin doručí na obecní úřad Klobuky zapečetěnou obálku, která bude
obsahovat:
a) Na samostatném listě nabídkovou cenu, za kterou jste ochoten nemovitosti odkoupit – nejnižší podání
200.000,- Kč;
b) Vypracovaný záměr pro další užívání předmětných nemovitostí;
c) Čestné prohlášení, že je kupující připraven uzavřít kupní smlouvu na prodej předmětných nemovitostí se
závazky, jejíž text bude zaslán zároveň s výzvou.
Zapečetěná obálka bude označena „Zájemce o č.p. 193“ a identifikačními údaji zájemce. .Zapečetěné obálky budou
otevřeny na jednání zastupitelstva obce dne 21. 4. 2021. Zastupitelstvo obce rozhodne o kupujícím na základě účelu
využití, výše nabízené ceny a ochoty uzavřít zavazující kupní smlouvu.
Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje stanovení podmínek pro prodej obecního objektu čp. 193 na st. par. č.
246 o výměře 84 m2 v k.ú. Klobuky a ukládá starostce obce vyzvat zájemce o doručení závazných nabídek se
splněním daných podmínek. V případě, že doplněná nabídka nebude obsahovat všechny požadované
náležitosti, pak bude z výběru vyřazena.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

7. DISKUSE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY.
Žádné nebyly.
8. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 17.15 hod..
Příští zasedání zastupitelstva bude ve středu dne 21. dubna 2021 v 18.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Zápis byl vyhotoven dne: 13. 4. 2021
Zapisovatel: Martin Pinc
Ověřovatelé zápisu:
Radoslava Madzarová
Štěpána Tomce

Starostka obce:
Soňa Ottová

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

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

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

Přílohy zápisu:

Listina přítomných členů obecního zastupitelstva;
Hosté zastupitelstva obce Klobuky;
Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva.
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