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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA Č. 44
ZE DNE 17. 9. 2014

zastoupeným Ing. Petrem Valdmanem,
ředitelem a zároveň pověřuje starostku
obce jejím podpisem;
44/07 nové doplněné znění (bod e) čl. 4)
statutu Sociálního fondu zaměstnavatele
obce Klobuky;
44/08 rozpočtové opatření č. 4.

KOMUNÁLNÍ ODPAD – ZIMNÍ
OBDOBÍ
UPOZORNĚNÍ:

Zastupitelstvo obce Klobuky:
I. B e r e n a v ě d o m í :
44/01 kontrolu plnění usnesení ze zasedání
ZO č. 43;
II. S ch v a l u j e :
44/02 program zasedání zastupitelstva obce
č. 44;
44/03 pronájem pozemku p.č. 249 o výměře
7.862 m2 v k.ú. Kobylníky na dobu
neurčitou společnosti
Statek Novák
Jarpice – Kamenice s.r.o. za roční nájem
ve výši 1.693,- Kč a pověřuje starostku
podpisem smlouvy;
44/04 uzavření partnerské smlouvy s o.p.s.
Přemyslovské střední Čechy, jejímž
účelem je spolupráce za účelem
implementace integrovaného nástroje,
strategie komunitně vedeného místního
rozvoje v souladu s články 32 – 35
Nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 1303/2013 a odst. 3.1.1 Dohody o
partnerství pro programové období 2014
– 2020 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy;
44/05 přijetí dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR ve výši 76.833,02 Kč a z
rozpočtu Evropské unie, a to prostředky
Fondu soudržnosti ve výši 1,306.161,49
Kč, celkem maximálně 1,382.994,51 Kč,
na akci „Zateplení MŠ Klobuky“;
44/06 Smlouvu č. 14171153
o poskytnutí
dotace ve výši 76.833,02 Kč na akci
„Zateplení MŠ Klobuky“, uzavíranou mezi
obcí Klobuky a Státním fondem životního
prostředí České republiky, Kaplanova
1931/1, Praha 11, IČ 00020729,

Počínaje dnem 1. října 2014 – začne topná
sezóna a MPS Kladno bude vyvážet popelnicové
nádoby se zelenou nálepkou opět každý pátek,
stejně tak s jednorázovou nálepkou, se žlutou
nálepkou nadále v liché pátky. Nádoby mějte
připraveny k vývozu již od 5:30 hodiny ranní,
případně již ve čtvrtek večer.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ
KONÁNÍ VOLEB DO
ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
Starostka obce Klobuky podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:

1. Volby do Zastupitelstva obce Klobuky
se uskuteční:
• v pátek 10. října 2014 od 14,00 hodin
do 22, 00 hodin a
• v sobotu 11. října 2014 od 8, 00
hodin do 14, 00 hodin.

2. Místem konání voleb:
• ve
volebním
okrsku
č. 1
(Klobuky) je
volební
místnost
v zasedací síni OÚ v Klobukách, 9. května
62,
(pro
voliče
přihlášené k trvalému
pobytu
v Kokovicích,
Kobylníkách,
Klobukách a v Čeradicích)
• ve volebním okrsku č. 2 (Páleček)
je volební místnost v zasedací síni OÚ
v Klobukách, 9. května 62,
(pro
voliče
přihlášené k trvalému
pobytu v Pálečku).

Kokovice
Klobuky
Páleček
Čeradice
Kobylníky
Klobuky

Pátek 10. října
15,30 17,30
15,35 17,35
15,45 17,45
15,50 17,50
15,55 17,55
16,00 18,00

Sobota 11. října
09,00
11,00
09,05
11,05
09,15
11,15
09,20
11,20
09,25
11,25
09,30
11,30

Odjezd zpět domů po volbě (asi za 20 minut) po
příjezdu do Klobuk.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost, státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky, a dosáhl ve druhý
den voleb nejméně 18 let.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3
dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky, jdeli o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
6. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková
volební komise vydá za chybějící, škrtané
nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Soňa Ottová, starostka obce

DOPRAVA K VOLBÁM
Organizace dopravy voličů k volbám
Zastupitelstva obce Klobuky, které se
uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014.
Jedná se o dopravu voličů z místních částí
obce Kokovice, Kobylníky, Čeradice a
Páleček. Zastávka autobusů, podle níže
uvedeného jízdního řádu:

NABÍDKA NÁVŠTĚVY BIOPLYNOVÉ
STANICE V KOBYLNÍKÁCH
Vzhledem k tomu, že se ozývá stále více
občanů se žádostí o možnost navštívit
bioplynovou stanici v Kobylníkách, kterou
provozuje společnost Statek Novák Jarpice –
Kamenice s.r.o., nabídla nám společnost možné
exkurze pro občany. Aby byla zajištěna plynulá
návštěva včetně výkladu a popisu celé
technologie bioplynové stanice je třeba
vytvoření skupiny po max. 20 osobách. Prozatím
nabízíme dva termíny konání exkurzí, pro které
je třeba se přihlásit na obecním úřadě. Pokud by
byl zájem větší, pak budou vyhlášeny další
termíny.
Termíny:
♦ Sobota 18. října 2014 od 10:00 hod.
♦ Sobota 25. října 2014 od 10:00 hod..
Prohlídka bioplynové stanice včetně výkladu trvá
cca 60 minut.
Zájemci prosím hlaste se do 15. 10. 2014 na
obecním úřadě v Klobukách. Vždy uveďte
termín, o který máte zájem.
Vydává Obecní úřad Klobuky a vychází podle potřeby zdarma pro všechny občany.
Webové stránky: www.klobuky.cz , E-mail: klobuky.obec@tiscali.cz.
Příspěvky dodává zastupitelstvo, obecní úřad a další. Sestavuje Zdeněk Lisec.

