Klobucký

Sobota 25. června
Klobucký pětiboj – večer zábava (hraje Ikaros).

KOMINÍK – VYMETÁNÍ KOMÍNŮ

Číslo >146<

červen 2011

USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č.7
ze dne 18. května 2011
Zastupitelstvo obce Klobuky:

Zajištění čištění komínů, kontroly komínů a vypracování
zprávy o provedení kontroly anebo čištění komínů je
povinností majitele domu vyplývající z nařízení vlády
č.91/2010, o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Čištění a kontrolu spalinové cesty provádí odborně
způsobilá osoba, která je držitelkou živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.

I. B e r e n a v ě d o m í :

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

• Kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 7;

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných
znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv
za období jednoho roku

II. S ch v a l u j e :
• Program zasedání zastupitelstva obce č. 7;
• Pronájem pozemků v k.ú. Klobuky p.č. 945/13 o
výměře 260 m2, a části p.č. 328/126 o výměře 300 m2
za roční nájemné ve výši 2,2 % z ceny užívaných
pozemků stanovené podle jejich BPEJ (Bonitované
půdně ekologické jednotky).
Zastupitelstvo obce
zároveň pověřuje starostku obce podpisem;
• Prodej obecního pozemku v k.ú. Kokovice p.č. 330/3 o
výměře 56 m2 panu Petru Routnerovi z Prahy. Zájemce
zaplatí cenu 30,- Kč/m2, tj. celkem 1.680,- Kč +
poplatek Katastrálnímu úřadu + poplatek za smlouvu.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem
smlouvy;
• Prodej obecního pozemku v k.ú. Páleček par. č. 5/10
o výměře 19 m2 paní Libuši Janatové z Prahy za
celkovou cenu 540,- Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy;
• Vyhlášení úmyslu pronájmu NP po bývalé moštárně
v čp. 190 Klobuky o rozloze cca 22 m2;
• Vyhlášení úmyslu prodeje části obecního pozemku
v k.ú. Páleček par. č. 14 o výměře cca 250 m2;
• Hospodaření Dobrovolného svazku obcí MPBP za rok
2010;
• Koupi části pozemku v k.ú. Kokovice od společnosti
GEOMINING, a.s. p.č. 63/11 o výměře cca 19 m2 za
cenu 100,-Kč/m2;
• Zadání zakázky na odstranění staré a montáž nové
střešní krytiny na přístavbě tělocvičny ZŠ firmě Petr
Doubek z Kvíčku za cenu 92.688,- Kč vč. DPH;
• Rozpočtové opatření č. 3.
Zasedání zastupitelstva obce č. 8 se bude konat ve
středu 15. června 2011 od 18.30 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
V červenci se jednání
zastupitelstva nekoná.
Termín dalšího zasedání č. 9 je stanoveno na středu
17. srpna 2011 od 18.30 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
PLÁNOVANÉ AKCE V ČERVNU
Středa 1. června
Dětský den Základní a Mateřské školy na zahradě Mateřské
školy.
Sobota 4. června
Den dětí – TJ Sokol na hřišti.
Neděle 12. června
Polka a valčík – taneční soutěž v Kokovicích.
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V měsíci září 2011 bude v naší obci i osadách k dispozici
kominík firmy HAGAS Louny ( stejně tak jako v loňském
roce). Zvýhodněná cena za vyčištění jedné spalinové cesty
je 200,- Kč, kontrola spalinové cesty včetně vydání
„Kontrolní zprávy" je 350,- Kč.
Zájemci hlaste se na obecním úřadě.

UPOZORNĚNÍ
Tímto upozorňujeme občany obce na nutnost
dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Kontrolou všech částí obce jsme dospěli k závěru, že
někteří z našich občanů si z veřejných pozemků
udělali soukromé skladiště či skládku před svými
domy. Od 1. července budeme provádět kontroly, na
jejichž základě začneme občanům účtovat cenu
záboru 10,- Kč za 1 m2 a den tak, jak je dáno
vyhláškou. Celý obsah vyhlášky lze vyhledat na web
stránkách obce Klobuky, případně se dotázat přímo
na úřadě.
Starostka

NABÍDKA KRÁTKODOBÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI.
Pracovník novinové služby.
Vašim úkolem bude:
- Distribuce denního tisku
(distribuce motorizovaná);
Váš profil:
- Bezúhonnost, spolehlivost, odpovědnost;
- Minimální věk 18 let;
- Řidičský průkaz skupiny B;
- Vhodné pro důchodce a studenty;
- Uvítáme ty, kteří již mají s touto činností
zkušenosti.
Nabízíme vám:
- Pracovní poměr formou dohody o provedení práce;
- Předpokládaný rozsah práce – 150 hodin (3 měsíce);
- Práce v šestidenním pracovním cyklu (pondělí až
sobota);
- Práce v časných ranních hodinách (5:00 – 7:00 hod.).
Nástup: Od 1. 7. 2011
Místo výkonu práce a kontakt:
Pošta Klobuky v Čechách

Tel. 312 579 567

ATELIÉROVÁ PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Zveme klobucké děti, mládež a ženy na pravidelná
ateliérová páteční odpoledne do keramického ateliéru
Studia Menhir. Ateliérová odpoledne se budou konat
každý pátek od 3. června 2011 vždy od 15 hodin do 18
hodin a po dobu celých prázdnin. Dne 26. srpna 2011 v
18 hodin bude slavnostní vernisáž výrobků s pohoštěním.
Téma na léto 2011: "Venkovské zvíře, které máme rádi."
V ateliéru si můžete vymodelovat z
keramické hlíny sošku venkovského
zvířete, které máte rádi...
Ateliérový kurz povede:
MgA. Marie Fleischmannová a další výtvarníci.
Vstup na ateliérová páteční odpoledne je zdarma.
Kapacita ateliéru je pro 10 osob.
Přihlásit se můžete osobně ve mlýně nebo na emailu:
atelier@studiomenhir.cz
KE STAVU SILNIC V OBCI
Řada občanů i návštěvníků obce je přesvědčena, že
komunikace, které jsou za cedulí KLOBUKY jsou obecní.
Z toho vyplývá i jejich kritika směřovaná na obecní úřad.
Protože tomu tak není, dovoluji si vyjmenovat silnice,
které jsou v majetku Středočeského kraje a spravuje je
Správa a údržba silnic Kladno (SÚS). V Klobukách jsou to
ulice V.B.Třebízského, 9.května, Nádražní, Pod Nádražím a
Riegerova. Z dalších komunikací jsou to silnice Klobuky –
Kokovice, Klobuky – Čeradice – Páleček – Zlonice, Klobuky
– Neprobylice, Páleček – silnice do Neprobylic, Čeradice –
silnice do Neprobylic, Kobylníky – Třebíz, silnice vedoucí
k bývalému cukrovaru od křižovatky se silnicí Klobuky –
Třebíz a Kokovice – Hořešovičky.
Pro SÚS Kladno provádí práce Městský podnik služeb
Kladno (MPS) a to dle dlouhodobé smlouvy. Stav vozovek
trvale monitoruje cestmistr SÚS, který má sídlo ve

Slaném. Vaše připomínky ke stavu silnic a upozornění na
zmizelé značky i nepořádek mu neprodleně sdělujeme.
Vladimír Procházka
AKTUÁLNÍ ZPRÁVIČKY
K 30. 6. 2011 odchází pan farář Ing. Mgr.Michal Kimák.
Arcibiskupství pražské provádí změny bez ohledu na jejich
výsledky. Za dvacet let je to již šestá změna a jenom
jednou byli věřící rádi, protože s farářem nebyli spokojení.
Rychleji to nechodí ani v politice.
Žádost o dotaci na vybudování vodovodu pro Klobuky –
Kobylníky stále leží na Ministerstvu zemědělství. Naděje
zůstává, ale čas plyne příliš rychle. Máme stavební
dokumentaci, stavební povolení, zajištěn stavební dozor,
provedeno výběrové řízení na dodavatele …. a zatím nic.
Ukradené zrcadlo na křižovatce silnic Kobylníky – Klobuky
– Čeradice je požadováno na SÚS Kladno. Cestmistr jej
zajišťuje. Snad se povede instalace do konce června. Když
ne, budeme si ho muset zajistit sami. Křižovatka bez
zrcadla je nebezpečná.
O bývalou prodejnu v Pálečku se zajímali vietnamští
obchodníci. Byli ochotni investovat peníze do oprav, aby
obchod odpovídal hygienickým předpisům, ale majitel
odmítl podepsat nájemní smlouvu na delší období, trval
na výpovědní lhůtě tří měsíců
a smlouvu nakonec
nepodepsal.
Pouť Svatého Vavřince v Klobukách bude 13. a 14. srpna.
Atrakce zajišťuje opět parta pana Wertheima. Po
předělání elektřiny budou připojeni již na sokolovně na
obecní elektřinu, kterou samozřejmě zaplatí v plné výši
podle spotřeby. Moje doporučení jak slavit: K obědu sníst
půl husy nebo větší kachny. Dát si pivo, koupit dětem
dárky a plně využít atrakce, které jistě budou dostatečně
zábavné a originální. Večer tanec v sokolovně. Těšte se,
bude pěkné počasí a pohodička bude na vás. Je konec
špatné nálady – je léto. Bručení až v zimě při topení. To
se budeme divit cenám topiva i piva.
V červnu máme dostat dotaci na nástavbu Mateřské školy
z Krajského úřadu z fondu který se nazývá Fond rozvoje
obcí a měst (FROM). Z tohoto fondu jsme již vybudovali
Malypetrovu ulici a chodníky, v druhém roce
silnice
v Kobylníkách. Pokud dotaci dostaneme, bude postavena
třída a veranda pro 25 dětí. Pak budeme mít kapacitu pro
50 dětí předškolního věku. Řadě maminek ulevíme.
Nástavba by měla být postavena do 15. srpna 2012.
Úřad práce nás „vypekl“ a na červen nám nedal peníze ani
na jednoho pracovníka. Hledáme řešení ekonomicky
únosné pro obec, které spočívá v zásadě udělat stejnou
práci jako servisní pracovníci za polovinu peněz, více zatím
v rozpočtu nemáme. V červenci to prý bude napraveno.
Budeme se těšit !!!
Vladimír Procházka
----------------------------------------------------------------------Protože další číslo Zpravodaje je plánováno až v měsíci
srpnu, přejeme školákům úspěšné ukončení školního roku
a ostatním pěknou a příjemnou dovolenou, ať se nám
počasí vydaří.
Vydává Obecní úřad Klobuky a vychází podle potřeby zdarma pro všechny občany.
Webové stránky: http://klobuky.slansko.cz , E-mail: klobuky.obec@tiscali.cz.
Příspěvky dodává zastupitelstvo, obecní úřad a další. Sestavuje Svojanovský Antonín.

