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komunikace atd.. Snad budeme mít štěstí a
podporu nových krajských zastupitelů.
Závěrem mi dovolte vám všem popřát
jménem svým, zastupitelů
a pracovníků
obecního úřadu, pevné zdraví, pohodu a
mnoho úspěchů v roce 2018!
Soňa Ottová, starostka

SLOVO STAROSTKY

VOLBA PREZIDENTA
ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení občané,
končí rok a mně zároveň končí sedmý rok ve
funkci starostky obce. Opětovně bych ráda
stručně shrnula práci zastupitelstva v roce
2017.
V průběhu roku se uskutečnilo 13 zasedání
zastupitelstva a o jednáních a rozhodnutích jste
pravidelně informováni na webových stránkách
obce. Je na vás, abyste vyhodnotili, jak
zastupitelé pracují ve prospěch obce a nás
všech.
Nyní mi dovolte malé zhodnocení roku 2017
a ráda bych se zmínila i o plánovaných akcích
následujícího roku.
V letošním roce se konečně podařilo díky
získaným dotacím z Ministerstva zemědělství
ČR
a ze Středočeského kraje realizovat
výstavbu vodovodu Klobuky a Kobylníky. Tato
akce nás celkově stála okolo 50 milionů Kč.
Dotace činili celkově cca 30 mil. Kč, 10 milionů
jsme uhradili z poskytnutého úvěru od České
spořitelny a zbývajících cca 10 milionů jsme
uhradili
z vlastních
zdrojů.
Zároveň
s vodovodem jsme částečně zrekonstruovali i
krajské
a obecní
komunikace v našich
katastrech.
Přestože jsme takto investovali, jsme
připraveni
pokračovat
dále
v budování
vodovodu do našich dalších částí, což jsou
Čeradice a Páleček. Pro vodovod Čeradice již
máme platné vodoprávní povolení, takže pokud
by se nám v příštím roce podařilo získat dotaci,
pak bychom začali ihned s jeho výstavbou. Pro
vodovod Páleček jsme zadali vypracování
projektové dokumentace pro územní řízení.
V roce 2018 bychom také žádali o další
dotace z fondů Středočeského kraje pro rok
2018
a to na rekonstrukci chodníků a

Organizace dopravy voličů k volbě prezidenta
České republiky, která se uskuteční ve dnech
12. a 13. ledna 2018. Jedná se o dopravu
voličů z místních
částí obce Kokovice,
Kobylníky, Čeradice a Páleček. Zastávka
autobusů, podle níže uvedeného jízdního řádu:
pátek 12. ledna

sobota 13. ledna

Kokovice

15,30

17,30

09,00

11,00

Klobuky

15,35

17,35

09,05

11,05

Páleček

15,45

17,45

09,15

11,15

Čeradice

15,50

17,50

09,20

11,20

Kobylníky

15,55

17,55

09,25

11,25

Klobuky

16,00

18,00

09,30

11,30

Odjezd zpět domů po volbě (asi za 20 minut)
po příjezdu do Klobuk.
V případě konání druhého kola voleb ve dnech
26. a 27. ledna 2018 bude jízdní řád obdobný.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Obecní úřad v Klobukách bude v době:
Čtvrtek
Pátek
Čtvrtek
Pátek

21.12.2017
22.12.2017
28.12.2017
29.12.2017

Z důvodu čerpání řádné dovolené UZAVŘEN.

Úhrada poplatků, ověřování a provoz
Czech point pouze do 20.12. a ve středu
27.12.2017.

ODPOLEDNÍ SETKÁNÍ U
VÁNOČNÍHO STROMU
Těším se, že Vás
přivítám na tradičním
setkání
starostky
s občany při „svařáčku“ u vánočního
stromu v Klobukách,
které se uskuteční v
sobotu 24. prosince
2017 od 15.30 hod..
Soňa Ottová, starostka obce

PLÁN ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
V ROCE 2018
Středa 17. ledna Zasedání zastupitelstva
obce č. 39
Plnění rozpočtu za rok 2017 (nebo v únoru),
Výsledky inventarizace 2017 (nebo v únoru)
Středa 21. února Zasedání
obce č. 40
Středa 21.března
obce č. 41

zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva

Středa 18. dubna Zasedání zastupitelstva
obce č. 42
Plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2018
Středa 16.května
obce č. 43

Zasedání zastupitelstva

Středa 20.června Zasedání zastupitelstva
obce č. 44
Schválení závěrečného účtu 2017 po auditu
Středa 15. srpna Zasedání
zastupitelstva
obce č. 45
Plnění rozpočtu za 2. čtvrtletí 2018

Středa 19. září
obce č. 46

Zasedání zastupitelstva

Středa 17. října Zasedání zastupitelstva
obce č. 47
Plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí 2018
KONEC VOLEBNÍHO OBDOBÍ

Pokud nebude určeno jinak, koná se zasedání
zastupitelstva obce v budově obecního úřadu
v Klobukách v zasedací místnosti od 18,30 hod.
Ze zasedání se vypracovává zápis a usnesení
do 10 dnů po konání zasedání.

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ A RADY
Popelnicové známky 2017 platí do konce ledna
2018. Připomínáme, že popelnice označené
žlutou nálepkou jsou vyváženy každý lichý
týden, se zelenou nálepkou každý týden.
Jednorázové lístky tak, jak popelnice přistavíte
a označíte.
Volné pobíhání psů je zakázáno obecní
vyhláškou.
Velkoobjemový odpad, elektrické přístroje,
televize, lednice, elektroniku, akumulátory atd.
mohou ukládat občané obce Klobuky zadarmo
na shromaždišti odpadů (ve dvoře čp. 6
Klobuky) v pracovní době obecního úřadu a
v případě dohody i jindy.
Úřední hodiny na obecního jsou v pondělí a ve
středu od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 17.00
hod.. Pokuste se prosím toto dodržovat!

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
2018
Obecní zastupitelstvo a
pracovníci obecního úřadu přejí všem občanům
Klobuk, Kokovic, Kobylník, Čeradic a Pálečku do
nového roku 2018 hodně
zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů.
PŘEJEME VŠECHNO NEJLEPŠÍ

