ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

U S N E S E N Í č. 30

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
ZE DNE 19. května 2021

Zastupitelstvo obce Klobuky:
I. B e r e n a v ě d o m í :
30/01
30/02

kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 29;
zprávu kontrolního výboru ZO;

II. S ch v a l u j e :
30/03
30/04

30/05

30/06
30/07
30/08
30/09

30/10

30/11
30/12

program zasedání zastupitelstva obce č. 30;
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 871/2021/PANO - vodovodní řad a s ním související
objekty na pozemku par. č. 132/5 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 Dodatku č. 3 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;
uzavření nájemní smlouvy se společností Severočeské vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, na vodní dílo
„Klobuky, Páleček – vodovod“. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy;
vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku v k.ú. Klobuky par. č. 659/25 výměře 312 m2;
objednání zhotovení dešťové kanalizace od objektu sokolovny za cenu 228.555,- Kč vč DPH a zároveň pověřuje
starostku obce zasláním objednávky na tuto akci;
prodloužení termínu realizace akce „Výstavba sportovního školního hřiště a atletického zázemí pro ZŠ Klobuky“
do 25. 6. 2021 a uzavření dodatku č. 2 smlouvy, který toto řeší. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem
dodatku;
uzavření smlouvy na rekonstrukci „pekla“ v sokolovně Klobuky
IČO:
04935799, se sídlem Vrbičany 70 za cenu 144.450,- Kč. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy;
prominutí úhrady nájmu nebytového prostoru za měsíc květen 2021 hospoda v Kokovicích
;
navýšení příspěvku z rozpočtu obce pro Základní a mateřskou školu v Klobukách pro rok 2021 o 270.000,- Kč;

III. U k l á d á :
30/13

starostce obce zaslat upozornění na dodržování ustanovení nájemní smlouvy nájemci bytu v č.p. 128 Klobuky
.

Místostarostové:

Starostka obce:

PINC Martin

OTTOVÁ Soňa

____________________________

___________________________

_____________________________

Klobuky dne 19. května 2021
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