Klobucký
Číslo >175<

únor 2014

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Č. 38 Z DNE 19.2.2014
Zastupitelstvo obce Klobuky:

I. B e r e n a v ě d o m í :
38/01 kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č.37
II. S ch v a l u j e :

poskytnutí částky 10.850,- Kč na financování
jeho činnosti a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
38/11 podání žádosti a případné uzavření smlouvy
s ÚP na VPP pro 6 pracovníků v roce 2014
38/12 připojištění k pojištění obecné odpovědnosti
obce, které kryje nejen finanční škody, ale i
škody na věci způsobené v souvislosti
s výkonem veřejné funkce na limit 3 mil. Kč
38/13 poskytnutí podpory na propagaci naší obce
v obrazové monografii „Historie varhanářů
Guthů“, jejichž varhany jsou i v našem
kostele, ve výši 5.000,- Kč.
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná 19.
3. 2014 v 18,30 hod.

PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR

38/02 program zasedání zastupitelstva obce č. 38
38/03 finanční příspěvek na činnost v roce 2014 pro
Klub zdravotně postižených občanů Klobuky
ve výši 20.000,- Kč a pověřuje starostku
podpisem smlouvy

Velice rádi bychom tímto způsobem poděkovali
panu M. Šulcovi za sponzorský dar pro děti z
mateřské školy. Kola i čtyřkolku si děti hned oblíbily
a na trampolínu se už velmi těší.

38/04 finanční příspěvek na činnost v roce 2014 pro
TJ Sokol Klobuky ve výši 100.000,- Kč a
pověřuje starostku podpisem smlouvy

Jsme velice rádi, že jsou mezi námi tací, kteří rádi
pomohou a potěší - hlavně děti.
Základní škola a mateřská škola Klobuky

38/05 uzavření příkazní smlouvy dle NOZ se
společností
DELTA
FORCES,
s.r.o.
v předloženém znění a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
38/06 vyhlášení úmyslu prodeje obecního pozemku
v k.ú. Klobuky par. č. 239/7 o výměře 133 m2
38/07 účetní závěrku a hospodářský výsledek za rok
2013 ZŠaMŠ Klobuky a zároveň převedení
hospodářského výsledku - zisku hospodaření
ZŠaMŠ ve výši 77.671,64 Kč do Rezervního
fondu
38/08 vydání
souhlasného
prohlášení,
jehož
předmětem bude uznání vlastnického práva
k budově trafostanice na st. p. č. 225 v k.ú.
Klobuky pro ČEZ a.s.
38/09 vyhlášení úmyslu prodeje obecního objektu
čp. 8 na st. par. č. 19/1 o výměře 202 m2
v k.ú. Páleček
38/10 uzavření darovací smlouvy s Hospicem svaté
Hedviky, o.p.s. se sídlem v Kladně o

PRO MAJITELE PSŮ

VÝMĚNA PSÍCH ZNÁMEK
Od 1. října 2013 probíhala kompletní výměna psích
známek vydaných obcí Klobuky, která měla být
ukončena k 30. 11. 2013. Od 1. 12. 2013 již skončila
platnost starých psích známek. Doporučujeme všem
občanům, kteří do dnešního dne neprovedli
zaevidování svého psa pod novou psí známkou, aby
tak neprodleně učinili, neboť psi
se starými
známkami budou považováni, při případném
odchytu, jako neidentifikovatelní tudíž potulní.
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme majitele psů, že při jejich venčení
mimo vlastní pozemky je majitel povinen si po svém
mazlíčkovi uklidit exkrementy.
Soňa Ottová

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE O NABÍDCE ČESKÉ
POŠTY

ERA PŮJČKA NA BYDLENÍ

BANKOVNÍ SLUŽBY – pro fyzické osoby

- velmi výhodný úrok
- splátky lze rozložit až na 10 let
- část půjčky lze použít na cokoliv (bez dokládání
účelu)

ERA OSOBNÍ ÚČET

ERA HYPOTÉKA

-

- velmi výhodná úroková sazba
- lze si půjčit až 100% zástavní hodnoty nemovitosti
- za věrnost banka odpustí až 4% z výše úvěru

pro klienty 10 – 26 let - bezplatné vedení účtu
slevové karty
členství v Era klubu
2 výběry v bankomatu ČSOB/PS zdarma

KONSOLIDACE PŮJČEK
- pro klienty 26 let a více – za aktivní využívání účtu
bonus 150,- Kč (nově založený účet)
- pro majitele účtu vydání platební karty zdarma

- sloučení všech stávající úvěrů do jednoho
- výrazné ušetření na splátkách, poplatcích
- lze získat peníze navíc k libovolnému použití

- pro klienty 58 let a více a pro handicapované –
snížený poplatek za vedení účtu

ERA TERMÍNOVANÝ VKLAD

- 1x měsíčně výběr zdarma na obchodních místech
Poštovní spořitelny

- doba uložení 1,3,6,12 měsíců nebo 2,4,6 let
- výše úrokové sazby odpovídá délce a výši vkladu

ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ

VKLADNÍ KNÍŽKA

-

- výpovědní lhůta 0,3,6,12,24 měsíců
- uvedení až dvou vkladatelů se stejnými právy
k disponování s vkladem

telefonní bankovnictví
mobilní bankovnictví
internetové bankovnictví
Era smartbanking – pro chytré telefony nebo
tablety

ERA ČERVENÉ KONTO
- spořící produkt k osobnímu účtu pro dlouhodobé
spoření
- vedení zdarma
- úročení probíhá denně

DĚTSKÁ VKLADNÍ KNÍŽKA
- spoření pro děti s výhodným úrokem a finanční
prémií
- založena na dobu určitou – do dosažení 18 let
majitele
- členství v Era klubu
ERA PRVNÍ KONTO

ERA SPOŘÍCÍ ÚČET
- účet s pevnou výpovědní lhůtou 55 dní
- založení a vedení účtu zdarma
- úročení probíhá denně

- určeno dětem 0-18 let, členství v Era klubu
- žádné
sankce
za
použití
prostředků
v mimořádných situacích
- kdykoliv od 10 let věku dítěte lze převést na Era
osobní účet

ERA KONTOKORENT
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
- kdykoli dostupná finanční rezerva
ERA KREDITKA

- individuální pojištění pro dospělé i děti pro
zahraniční turistické i pracovní cesty

- bezúročné období až 55 dní
ERA PŮJČKA
– neúčelová půjčka s dobou splácení až 7 let
- poskytovaná výše půjčky 20 000Kč až 600 000 Kč

Bližší informace poskytne pošta Klobuky
v Čechách.
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