ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

Z Á P I S č. 43
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
konaného dne 17. srpna 2022 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
PŘÍTOMNI: pan/paní

Václav
Pavel
Radoslava
Soňa
Martin
Vladimír
Štepán

HENZL
KLOBUCKÝ
MADZAROVÁ
OTTOVÁ
PINC
PROCHÁZKA
TOMEC

OMLUVENI: pan/paní

Jana

KUBELKOVÁ

Z devíti členů Zastupitelstva obce přítomno při zahájení 8 členů účast:
Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnili 3 občané.

87,5 %

1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA.
Jednání zahájila starostka obce Soňa Ottová v 18,30 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. 42 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 zasedání č. 43:
1. Zahájení zasedání
2. Ověření zápisu z minulého zasedání
3. Schválení programu
4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
5. Kontrola plnění usnesení minulého zasedání
6. Zpráva starostky – návrhy ke schválení
7. Zprávy místostarostů – návrhy
8. Zprávy předsedů výborů – návrhy
9. Zprávy ostatních zastupitelů
10. Diskuse, připomínky a náměty
11. Závěr zasedání
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

4. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE.
Starostka určila ověřovatele zápisu paní Pavla Klobuckého, Štěpána Tomce a zapisovatelem Martina Pince.
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5. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ.
V BODĚ SCHVALUJE:
42/06 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;
Splněno.
42/10 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;
Splněno.
42/11 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;
Splněno.
42/12 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;
Splněno.
42/13 zadání opravy příjezdové komunikace k hasičskému domu v Klobukách u AVE Kladno s.r.o., IČO:
25085221 za cenu 123.684,- Kč vč. DPH;
Splněno.
42/14 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;
Splněno.
42/15 vyhlášení záměru prodeje nově vzniklého obecního pozemku v k.ú. Páleček par. č. 524/4 výměře 57 m2;
Splněno.
V BODĚ POVĚŘUJE:
42/16 starostku obce, aby potvrdila za Obec Klobuky zápisy do soupisu nemovitostí pro vznik nové digitální
mapy katastru nemovitostí v k.ú. Klobuky;
Splněno.
Kontrola usnesení z jednání zastupitelstva č. 42 ze dne 15. června 2022 byla projednána s předsedou kontrolního
výboru panem Vladimírem Procházkou, který neměl žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání č. 42 ze dne 15. čevna 2022.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

6. ZPRÁVA STAROSTKY – NÁVRHY KE SCHVÁLENÍ .
a) Kronikář obce pan Vladimír Procházka dokončil kronikářský zápis za rok 2021. Zastupitelstvo musí kronikářský
zápis schválit a vyvěsit na úřední desku pro případné připomínky občanů. Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje kronikářský zápis za rok 2021.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0
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Zdrželi se

0
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b) Na jednání v červnu zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru prodeje nově vzniklého pozemku č. 524/4 o
výměře 57 m2 v k.ú. Páleček. Jedná se o prostor, který bezprostředně sousedí se st. p. č. 50
.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce a jsou pouze jediní zájemci
. Vzhledem k tomu starostka
doporučila prodej tohoto pozemku za cenu 100,-Kč za m2, tj. celkem 5.700,-Kč + poplatek za dělení pozemku
+poplatek Katastrálnímu úřadu. Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje prodej obecního pozemku v k.ú. Páleček p.č. 524/4 o výměře 57 m2
. Zájemci zaplatí cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem částku 5.700,- Kč + poplatek za dělení
pozemku + poplatek Katastrálnímu úřadu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

c) Požádali jsme tři subjekty o podání nabídky na dokončení stavební rekonstrukce toalet v zázemí sokolovny
Klobuky tak, abychom při venkovních akcích nemuseli používat toalety uvnitř sokolovny. Nabídku podali pouze
dva subjekty a to Antonín Dragoun z Vrbičan za cenu 266.442,- Kč vč. DPH a Sofiwood, s.r.o. z Panenského Týnce
za cenu 281.809,- Kč vč. DPH. Je nutno rozhodnout, zda tuto práci zadáme. Výhodnější nabídku podal pan
Dragoun, proto starostka navrhla mu tuto zakázku zadat. Nebyly žádné další návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje zadání stavební zakázky na dokončení venkovního zázemí na
sokolovně Klobuky panu Antonínu Dragounovi, Vrbičany 88, IČ: 04935799 za cenu 266.442,- Kč vč. DPH a
zároveň pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

d) Je připravena Smlouva o zřízení služebnosti– v rámci stavby Vodovod Klobuky - Páleček, č. stavby KD 041
008– na pozemku par. č. 517/4 v k.ú. Páleček. Smlouvu budeme uzavírat s povinným – spoluvlastníci
oprávněnou Severočeská vodárenská společnost a.s.,
IČO: 49099469 a obec Klobuky jako investor. Vložení věcného břemene je úplatné a obec Klobuky uhradí 1.000,Kč. Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES
1492/2022/PANO - vodovodní řad a s ním související objekty na pozemku par. č. 517/4 v k.ú. Páleček
s povinným - spoluvlastníci
a
oprávněnou Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, kde obec Klobuky je účastníkem smlouvy
jako investor.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

e) Na obec byla doručena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IV-12-6031517. Jedná se o umístění rozpojovací skříně, tedy zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č.
297/2 v k.ú. Čeradice u Pálečku. Smlouva se uzavírá pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností
ELEKTROMONT Matějka a.s.. Smlouva je úplatná a obec za vložení věcného břemene v budoucnu obdrží
jednorázově částku 85,-Kč. Nebyly žádné další návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-6031517 Klobuky, Čeradice p.č. 508/29 –smy kNN“ na pozemku parc. č.
297/2 v k.ú. Čeradice u Pálečku se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035 zastoupenou společností
ELEKTROMONT Matějka a.s. a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0
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Zdrželi se

0
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f) Obdrželi jsme oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tématického zadání Podpora
akceschopnosti jednotek SDH obcí, kde jsme podali žádost na projekt „Dovybavení JSDH Klobuky“. Bylo nám
sděleno, že byla schválena dotace ve výši 100.000,- Kč. Zastupitelstvo musí schválit přijetí této dotace a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. Nebyly žádné další návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tématického zadání Podpora akceschopnosti jednotek
SDH obcí, kde jsme podali žádost na projekt „Dovybavení JSDH Klobuky“ ve výši 100.000,- Kč a zároveň
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

g) Na obec se obrátila skupina „Cvičení pro radost a dobrou kondici – Klobuky“, zastoupená Ing. Martinou
Horovou, se žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na jejich činnost pro rok 2022 ve výši 10.000,- Kč. Jedná se
o skupinu žen a maminek, které již delší dobu chodí pravidelně cvičit do tělocvičny naší základní školy a na hřiště
TJ Sokol. Rády by toto svoje cvičení posunuly na vyšší úroveň a finanční prostředky by použily na rozšíření
kvalifikace cvičitelky, případně nákup ozvučení nebo cvičebních pomůcek. Všichni zastupitelé tuto žádost obdrželi
do emailu. Starostka doporučila uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2022 ve výši 10.000,Kč. Součástí smlouvy bude povinnost poskytnutí údajů o použití finančního příspěvku. Nebyly žádné další návrhy
ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje finanční příspěvek na činnost v roce 2022 pro skupinu „Cvičení pro
radost a dobrou kondici – Klobuky ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

h) V listopadu 2021 jsme projednali doplněnou žádost
o odprodej části obecního
pozemku č. 421/4 v k.ú. Klobuky. Jedná se o pozemek, který je naproti jeho domu a léta ho udržují. Bylo schváleno
dělení pozemku a zadány geodetické práce. Vznikl pozemek č. 421/9 o výměře 107 m2. Starostka doporučila
vyhlášení záměru prodeje tohoto nově vzniklého pozemku. Nebyly žádné další návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje vyhlášení záměru prodeje nově vzniklého obecního pozemku v k.ú.
Klobuky par. č. 421/9 o výměře 107 m2.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

i) V listopadu 2021 jsme dále projednali žádost
který vlastní nemovitost č.p. 11 v
Kobylníkách, o odprodej části obecního pozemku par. č. 125/9 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kobylníky z celkové
výměry 1.198 m2 – jedná se o prostor, který bezprostředně sousedí s jeho pozemkem a je zaplocen. Bylo schváleno
dělení pozemku a zadány geodetické práce. Vznikl pozemek č. 125/20 o výměře 17 m2. starostka doporučila
vyhlášení záměru prodeje tohoto nově vzniklého pozemku. Nebyly žádné další návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje vyhlášení záměru prodeje nově vzniklého obecního pozemku v k.ú.
Kobylníky par. č. 125/20 o výměře 17 m2.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

j) V prosinci 2021 zastupitelstvo projednalo žádost
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Zdrželi se

0
, které jsou
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majitelkami čp. 12 a čp. 13 v Kobylníkách, o odprodej části obecního pozemku par. č. 125/9 o výměře cca 110 m2 v
k.ú. Kobylníky z celkové výměry 1.198 m2 – jedná se o prostor, který bezprostředně sousedí s jejich pozemky. Bylo
schváleno dělení pozemku a zadány geodetické práce. Vznikl pozemek č. 125/21 o výměře 109 m2. Starostka
doporučila vyhlášení záměru prodeje tohoto nově vzniklého pozemku. Nebyly žádné další návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje vyhlášení záměru prodeje nově vzniklého obecního pozemku v k.ú.
Kobylníky par. č. 125/21 o výměře 109 m2.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

k) V únoru 2022 jsme projednali žádost
, kteří jsou majiteli č. p. 31 v ulici Na Kopečku
v Klobukách, o odprodej části obecního pozemku par. č. 726/2 o výměře cca 38 m 2 z celkových 1608 m2 v k.ú.
Klobuky – jedná se o prostor, který bezprostředně sousedí s jejich nemovitostí a použili by ho k vybudování
předzahrádky. Bylo schváleno dělení pozemku a zadány geodetické práce. Vznikl pozemek č. 726/17 o výměře 45
m2. Starostka doporučila vyhlášení záměru prodeje tohoto nově vzniklého pozemku. Nebyly žádné další návrhy ani
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje vyhlášení záměru prodeje nově vzniklého obecního pozemku v k.ú.
Klobuky par. č. 726/17 o výměře 45 m2.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

7. ZPRÁVY MÍSTOSTAROSTŮ – NÁVRHY.
Místostarosta Martin Pinc informoval:
O konání valné hromady TJ Sokol Klobuky, na které byl zvolen předsedou pan Michal Kalík, místopředsedou pan
Miroslav Douša ml. a hospodářem pan Vladislav Beránek..
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí informaci místostarosty pana Martina Pince o novém vedení TJ
Sokol Klobuky.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Místostarosta Václav Henzl informoval:
O úmyslu kraje od příštího června dále nedotovat osobní kolejovou dopravu. Tím rozvinul delší debatu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí informaci místostarosty pana Václava Henzla o jednáních k
zachování vlakového spoje Slaný – Louny.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Zdrželi se

0

8. ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ – NÁVRHY
Finanční výbor:
Neměl zprávu.
Kontrolní výbor:
Pan Procházka – předal zprávu o kontrole dodržování pořádku v obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0
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Komise pro ŽP:
Neměla zprávu.
9. ZPRÁVY OSTATNÍCH ZASTUPITELŮ
Pan Pavel Klobucký informoval o průběhu letošních pouťových oslav, které byly velmi vydařené.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí zprávu předsedy komise pro tělovýchovu, sport a kulturu Pavla
Klobuckého o průběhu pouťových oslav.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Pan Vladimír Procházka informoval o návštěvě Spolku J.Š. Baara z Ořecha a mše konané 13. 8. 2022
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí zprávu zastupitele Vladimíra Procházky o průběhu návštěvy
spolku J. Š. Baara z Ořecha, která se uskutečnila 13. 8. 2022.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

10. DISKUSE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY.
vznesla dotaz, jak bude postupováno s případnými neplatiči za odpady.
Paní starostka sdělila, že v případě kdy k 31. 12. 2022 nebudou poplatky odvedeny plátcem poplatku ve správné
výši, vyměří mu správce poplatku OÚ, poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hod.
Příští zasedání zastupitelstva bude ve středu dne 21.září 2022 v 18.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Zápis byl vyhotoven dne: 18. srpna 2022
Zapisovatel: Martin Pinc
Ověřovatelé zápisu:
Pavel Klobucký
Štěpán Tomec

Starostka obce:
Soňa Ottová

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

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

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

Přílohy zápisu:

Listina přítomných členů obecního zastupitelstva;
Hosté zastupitelstva obce Klobuky;
Pozvánka na zasedání zastupitelstva;
Zpráva kontrolního výboru.
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