ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

U S N E S E N Í č. 42

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
ZE DNE 15. ČERVNA 2022

Zastupitelstvo obce Klobuky:
I. B e r e n a v ě d o m í :
42/01
42/02
42/03
42/04

kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 41;
informaci místostarosty Martina Pince o jeho rozhodnutí nekandidovat na předsedu TJ Sokol Klobuky a o
činnosti TJ Sokol Klobuky;
zprávu finančního výboru výboru ZO;
informaci Vladimíra Procházky o spolupráci se spolkem J.Š.Baara z Ořechu;

II. S ch v a l u j e :
42/05
42/06
42/07
42/08
42/09
42/10
42/11

42/12

42/13
42/14

42/15

program zasedání zastupitelstva obce č. 42;
účetní závěrku a hospodářský výsledek za rok 2021 ZŠaMŠ Klobuky a zároveň převedení hospodářského
výsledku - zisku hospodaření ZŠaMŠ ve výši 265.393,- Kč do Rezervního fondu školy;
závěrečný účet obce a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad;
účetní závěrku obce za rok 2021 bez výhrad;
aby provedení auditu hospodaření obce za rok 2022 bylo zadáno firmě PKM Praha, Ing. Pekařová;
uzavření Dodatku č. 7 ke stávající smlouvě 2009/1/027 s Přílohou č. 1 o sběru a odvozu komunálního odpadu
s AVE Kladno s.r.o., která řeší ceny od 1.7.2022 a zároveň pověřuje starostku obce jeho podpisem;
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 1190/2022/PANO - vodovodní řad a s ním
související objekty na pozemku par. č. 412/3 v k.ú. Páleček s povinnými
a
oprávněnou Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, kde obec Klobuky je účastníkem smlouvy
jako investor;
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 1260/2022/PANO - vodovodní řad a s ním
související objekty na pozemku par. č. 529/15 v k.ú. Páleček s povinným Povodí Vltavy, státní podnik, IČO:
70889953 a oprávněnou Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, kde obec Klobuky je účastníkem
smlouvy jako investor;
zadání opravy příjezdové komunikace k hasičskému domu v Klobukách u AVE Kladno s.r.o., IČO: 25085221 za
cenu 123.684,- Kč vč. DPH;
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6016087/003 Klobuky, přípojka NN par. č.
224“ na pozemku parc. č. 126/1 (silnice) v k.ú. Kobylníky se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035
zastoupenou společností ELEKTROMONT Matějka a.s. a pověřuje starostku podpisem smlouvy;
vyhlášení záměru prodeje nově vzniklého obecního pozemku v k.ú. Páleček par. č. 524/4 výměře 57 m2;

III. P o v ě ř u j e :
42/16

starostku obce, aby potvrdila za Obec Klobuky zápisy do soupisu nemovitostí pro vznik nové digitální mapy
katastru nemovitostí v k.ú. Klobuky.

Místostarostové:

Starostka obce:

PINC Martin

OTTOVÁ Soňa

____________________________

___________________________

HENZL Václav

Klobuky dne 15. června 2022

_____________________________
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