VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Klobucký
Číslo >138<

říjen 2010

Výsledek voleb do zastupitelstva obce konané
15. a 16. října 2010.
Obec Klobuky – Středočeský kraj okres Kladno
15. a 16. října 2010

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Usnesení zastupitelstva č. 43 ze dne 15. září 2010
I. B e r e n a v ě d o m í :
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 42.
Úmysl prodeje pole v k. ú. Klobuky u kapličky sv. Anny.
Výpověď z objektu prodejny potravin v Kobylníkách.
Práce na projektu nástavby nad MŠ.
Vyhodnocení dotace 1,321.000,- Kč z KÚ Stč. kraje.
Informaci o přípravě voleb do ZO.
Oslavy otevření Malypetrovy ulice.
Informaci o obsazenosti školy od 1. září 2010.

II. S ch v a l u j e :
•
•

•

•
•
•
•
•

Program jednání zastupitelstva č. 43.
Rozprodej zeleného pásu v Klobukách p. č. 945 po
rozparcelování zájemcům z nových staveb v Malypetrově a
Učitelské ulici dle geometrického plánu fy Danda – Majer Slaný
za 10,- Kč/m² a za podmínek obsažených v kupní smlouvě,
která mimo jiné zajišťuje ozelenění pozemků v souladu
s územním plánem obce Klobuky schváleném v roce 2008
takto: Parcelu 945/1 o výměře 1.700 m² za cenu 17.000,- Kč
manželům Pokorným, parcelu 945/2 o výměře 1.623 m² za
cenu 16.230,- Kč manželům Pikešovým, parcelu 945/3 o
výměře 1.623 m² za cenu 16.230,- Kč manželům Štětinovým,
parcelu 945/4 o výměře 1.045 m² za cenu 10.450,- Kč paní
Sukové Janě, parcelu 945/5 o výměře 2.127 m² za cenu
21.270,- Kč manželům Kuběnským, parcelu 945/6 o výměře
604 m² za cenu 6.040,- Kč panu Horákovi Karlovi, parcelu
945/7 o výměře 1.214 m² za cenu 12.140,- Kč panu
Procházkovi Lubošovi, parcelu 945/8 o výměře 1.226 m² za
cenu 12.260,- Kč paní Bílkové Olze, parcelu 945/9 o výměře
1.502 m² za cenu 15.020,- Kč panu Kalíkovi Michalovi a slečně
Dragounové Marii, parcelu 945/10 o výměře 1.691 m² za cenu
16.910,- Kč panu Čermákovi Václavovi, parcelu 945/11 o
výměře 1.325 m² za cenu 13.250,- Kč panu Horovi Michalovi a
parcelu 945/12 o výměře 1.409 m² za cenu 14.090,- Kč panu
Uhlíkovi Janovi. Mezi kupující budou rozpočítány náklady na
geodetické zaměření pozemků a pověřuje starostu podpisem
smluv.
Dosavadní postup starosty, který je pověřen spoluprací
s pořizovatelem - regionálním rozvojem MÚ Slaný paní
Brožovou. Na využití ploch pro bytovou výstavbu pod
označením Z6 a Z3 se nebude trvat. Plochu Z4, vzhledem ke
zrušení ploch Z1 a Z5, i nadále prosazovat k bytové výstavbě.
Navíc přidat plochu pro výstavbu na pozemku pí. Hrdličkové
v Klobukách na pozemku p. č. 104/1 a přesunout plochu
biocentra z lokality na hranicích s obcí Vrbičany.
Koupi pozemku p. č. 328/44 PK o výměře 150 m² v k. ú.
Klobuky, který zasahuje do Učitelské ulice, od pana Kopence
Jiřího za 7.500,- Kč.
Prodej pozemku p. č. 296/23 o výměře 17 m² v k. ú. Čeradice
za celkovou cenu 510,- Kč paní Skýbové Marcele a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Úmysl prodeje pozemku p. č. 5/8 o výměře cca 11 m² a
pozemku p. č. 5/7 o výměře 7 m² k. ú. Páleček.
Koupi sněhové radlice s gumovým břitem za cenu 22.488,- Kč.
Úmysl prodeje části pozemku p. č. 328/125 o výměře 1.350 m²
v k. ú. Klobuky.

Prvé zasedání nového zastupitelstva obce - volebního období
2010/2014 č. 1 bude pravděpodobně ve středu 10. listopadu
a konat se bude v zasedací místnosti obecního úřadu, nebo
v hasičském domě.(Bude upřesněno na úřední desce) a
webových stránkách obce (http://klobuky.slansko.cz).

Klobuky

Páleček

Celkem

Zapsaných osob ve stálých
seznamech

747

89

836

Vydány úřední obálky

345

46

391

Odevzdané úřední obálky

345

46

391

2612

341

2953

Klobuky

Páleček

Celkem

hlasů

hlasů

hlasů

24

245

Počet platných hlasů

č.

Kandidát

Účast %

46,77

Mandát

Procent

MANDÁT

12,86

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ
DEMOKRATICKÁ
1

PINC Martin

221

2

PROCHÁZKA Vladimír

215

20

235

MANDÁT

12,33

3

VOLRÁBOVÁ Jana

178

23

201

MANDÁT

10,55

4

SVOJANOVSKÝ Antonín

197

16

213

MANDÁT

11,18

5

OTTOVÁ Soňa

206

21

227

MANDÁT

11,91

6

LISEC Zdeněk

163

12

175

MANDÁT

9,18

7

KUŽELKA Tomáš

200

25

225

1.náhradník

11,81

8

DANDOVÁ Lenka

197

24

221

2.náhradník

11,60

9

FORMÁNKOVÁ Miluše

155

8

163

3.náhradník

8,55

29

217

MANDÁT

20,70

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
1

BOULA Jiří

2

VYSKOČIL Zbyněk

134

43

177

MANDÁT

16,88

3

MADZAROVÁ Radoslava

131

22

153

MANDÁT

14,59

4

KALÍK Miroslav

165

24

189

1.náhradník

18,03

5

RYVOLOVÁ Jana

122

20

142

2.náhradník

13,54

6

KUBELKOVÁ JANA

140

30

170

3.náhradník

16,22

2612

341

2953

SOUČTY

188

ODEZVA NA ČLÁNEK VE SLÁNSKÝCH LISTECH
Na základě otištěného článku ve Slánských listech č. 18 považujeme
jako členové petičního výboru a zároveň členové zastupitelstva obce
Klobuky, za vhodné podat vysvětlení k některým zkresleným
skutečnostem, které jsou jeho obsahem.
1. Ke skutečnosti, kdy pan Novák obvinil petiční výbor z podávání
lživých informací a ústní manipulace lze sdělit, že bylo čerpáno
hlavně z textu záměru výstavby bioplynové stanice v Kobylníkách,
který byl předložen k posouzení orgánům státní správy pro vydání
rozhodnutí o výstavbě této stanice. Text petice přikládáme. K ústní
manipulaci i nám samotným připadá velice směšná argumentace
spadu popílku, vyjadřovali jsme se pouze ke zvýšenému zatížení
místních komunikací a následkem toho předpokládané zvýšené
prašnosti.
2. Sám pan Novák se vyjadřuje k zastavení výstavby BPS v Lánech.
Do Lán by se prý vše mělo dovážet a do Kobylník ne. Věříme, že
část materiálu, který bude zpracováván je opravdu k mání v
Kobylníkách, ovšem dle informací z obsahu záměru výstavby je tento
nedostačující, a také se bude muset dovážet, což souvisí s výše
uvedenou zvýšenou prašností. Musíme konstatovat, že průjezd obcí
je již dnes omezen díky mostku, na který je povolen vjezd pouze
vozidlům do 6 tun. Toto omezení k dnešnímu dni nedodržují ani
vozidla firmy Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o.. Jak by to bylo
do budoucna? Kudy by vozidla přejížděla?

3. Za „výrazné zlepšení“ životního prostředí rozhodně nepovažujeme
také instalaci kogenerační jednotky s výkonem motoru 800 kW nad
obytnou výstavbou, která bude po dobu 23 hodin (také vycházíme ze
záměru výstavby) produkovat stálou hladinu hluku v plánované ve
výši minimálně 86 dB. Situační umístění plánované BPS má být
těsně nad obcí a již v současné době se hluk, který vytváří
mechanizační prostředky obsluhující hospodářská zařízení, nese
celou obcí.
4. Pan Novák konstatoval, že nikdo ze zastupitelů neprojevil zájem
zúčastnit se jednání s firmou, která je garantem projektu bioplynky a
zároveň nikdo neprojevil zájem ani o exkurzi do nedaleké BPS
v Pochválově. „Zastupitelé nezpochybňují samotný přínos BPS pro
likvidaci odpadů a výrobu energie, ale jednoznačně odmítají umístění
provozovny v těsné blízkosti obytných stavení“ (výtah z usnesení
zastupitelstva obce Klobuky). Zastupitelstvo si je plně vědomo
zodpovědnosti za rozvoj venkova, a proto hledá vhodné lokality pro
novou bytovou zástavbu a snaží se přitáhnout nové občany z velkých
měst. Pokud zájemce projeví zájem o stavební parcelu a zjistí, že se
v blízkosti plánuje výstavba BPS, pak je předpoklad, že pokud ihned
nezamítne nákup, pak určitě bude jednat o snížení ceny stavební
parcely. Navíc si zastupitelstvo položilo při projednávání záměru
otázku: „Co výstavba BPS samotné obci přinese“? Zastupitelstvo
obce nenašlo jediný pozitivní přínos pro podporu výstavby
BPS na svém území!
5. Nařčení paní Staré, že její podpis na petici je zfalšován můžeme
vyvrátit, neboť k podpisu z její strany došlo za přítomnosti svědků.
Dále lze porovnat její podpis s podpisy na dokumentech uložených
na OÚ. Závěrem musíme konstatovat, že paní Stará si zřejmě při
podpisu petice plně neuvědomila, že je zaměstnancem pana Nováka,
a že platí pravidlo „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“.
Zastupitelé i členové petičního výboru uznávají odbornost i
dosažené výsledky firmy Statek Novák Jarpice – Kamenice
s.r.o.. Nutno však konstatovat, že se jedná o podnikatele,
pro kterého je vždy a za všech okolností na prvním místě
zisk.
Za petiční výbor Radka Madzarová
za zastupitelstvo obce Zdeněk Otta a Václav Henzl

UPOZORNĚNÍ
Povinná výměna řidičských průkazů v roce 2010
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince
2010!
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy
pozbývají platnosti.

POPLATEK ZA PSA
Dle obecní vyhlášky č.1/2010
Článek 7 :
poplatník je povinen zaplatit
za jednoho psa 100,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa
150,- Kč.
Článek 8 :
1)
poplatník je povinen za psa zaplatit nejpozději do 30.6.
příslušného kalendářního roku
2) vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek
splatný nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy povinnost poplatek
platit vznikla.
Z evidence plateb, uskutečněných od 1.1.2010 do 29.9.2010 bylo
zjištěno, že je ještě mnoho chovatelů, kteří by měli uhradit poplatky
za psy : poplatek není uhrazen - Klobuky 29 psů, Kokovice 3 psy,
Kobylníky 12 psů, Čeradice 9 psů a Páleček 5 psů.
Žádáme chovatele, aby za své psy zaplatili v co nejkratší době (v
úřední dny Po. a Stř.) na OÚ Klobuky. V případě neuhrazení
povinného poplatku bude proti neplatičům postupováno podle
platného správního řádu
Dále žádáme chovatele, aby nenechávali své psy volně pobíhat na
místech, která k tomu nejsou vyhrazena a aby po svých psech
uklízeli exkrementy.

Z KOKOVICKÉ KRONIKY
Leden 2007
Poslední část kokovické kroniky
Rok začíná prudkým větrem a deštěm. Je 12,5 stupně, padl další 147
let starý teplotní rekord.
Zdeně Kováčové a Jirkovi Liskovi se narodil syn Filip.

Obecní úřad zvýšil nájem Kokovické hospody na 500,- Kč měsíčně.
Původní návrh finančního výboru byl 1 000,- Kč.
Sešel se Osadní výbor. Projednal plán práce na rok 2007, pořádání
zábavy, dětského karnevalu a shodl se na zákazu vodění psů do
místní restaurace.
V noci na 19. se Českem přehnal vítr, dosahující síly orkánu. V obci
způsobil menší škody a výpadek elektrické energie. Dva dny je část
obce bez proudu.
V noci na 24. poprvé v této zimě napadl sníh. A rovnou je ho asi 15
cm.
Únor 2007
Počátkem měsíce byly poprvé v této obci spuštěny internetové
stránky na adrese: www.kokovice.eu
Pronikla k nám zpráva, že finanční výbor přichází s nápadem prodat
majetek obce, mimo jiné hospodu v Kokovicích. To vzbudilo značné
rozhořčení místních občanů.
Obecní úřad nám před časem slíbil vodovod. Zdá se, že to myslí
vážně, protože je před podpisem smlouva na zahájení projekčních
prací. Vodovod v obci by měl stát 4 mil. Kč
V průběhu měsíce byly zahájeny přípravné projekční práce.
OÚ zajistil sanaci naší skládky. Už tam jezdí buldozer.
Kokovicích se pořádala taneční zábava.
Konalo se jednání Zastupitelstva Klobuk. Návrh na privatizaci
hospody v Kokovicích byl odmítnut.
Dřeviny u silnice z Kokovic do Klobuk se prořezávají.
Březen 2007
Počátkem měsíce se konal tzv. „Kokovický babinec“, tentokrát
netradičně v Klobukách. Slavily Mezinárodní den žen.
V polovině měsíce se naváží na klidovou zónu ornice z rybníka ve
Zlonicích.
Rovněž pan Sláma si přišel zaměřit chodník u autobusové zastávky a
navrhne cenu.
Firma Sláma zbudovala nástupní ostrůvek autobusové čekárny.
Koncem měsíce se konal brigáda s nebývale vysokou účastí.
Poděkování patří: panu Henzlovi, Boulovi, Dickovi, Rubešovi,
Loosemu, Procházkovi, Kubovi Henselymu, paní Ryvolové,
Satýnkovým, Bíbovým a Kalašovým.
Duben 2007
Počátkem měsíce se opět schází tzv. Kokovický babinec.
Koncem měsíce se opět konala brigáda, kdy se připravovalo dětské
hřiště. Účast byla opět slušná.
Dne 30.4. se slavily čarodějnice. Ohně byly zapáleny pod ovčínem a
za humny. Tam se sešlo asi 40 obyvatel obce.
Tento měsíc byl teplotně nadnormální, teploty dosahovaly až 25 C a
celý měsíc nepršelo.
Květen 2007
Skupina nadšenců začala budovat sezení v prostoru za domem pana
Mory.
V polovině měsíce se roztrhl pytel s brigádnickou činností. Pracuje se
hned na čtyřech místech najednou. Pokračuje výstavba sezení,
dosypává se zemina za opěrnou zdí, vozí se zemina do klidové zóny
a pan Satýnek seká trávu v prostoru
klidové zóny. Navíc OÚ tam nasadil „rychlou rotu“, takže práce
docela postupují.
Koncem měsíce se nad Kokovicemi přehnala bouřka s přívalovým
deštěm. Ten způsobil značné škody u Pavlíků a u Jelenů zbořil
opěrnou zeď. Asi největší pohromu udělal v Zahradnictví pana Lisky,
kde se několik dní odstraňují škody. Zahradnictvím se valila řeka s 30
cm bahna. Květináče, které byly na levé straně silnice se prostě
dostaly na stranu pravou.
Teploty byly opět nadprůměrné a dosahovaly až 30 stupňů, s
vyjímkou konce měsíce bylo velké sucho.
Červen 2007
Dne 7.6. zemřela Jana Bíbová, rozená Malcherová ve věku
nedožitých 46 let.
Co pro nás OÚ Klobuky od začátku roku udělal?:
Terénní úpravy v Kokovicích pod rybníkem 36 723,- Kč.
Nástupní ostrůvek v Kokovicích 26 350,- Kč.
Zaměření Kokovic pro vodofikaci 35 000,- Kč.
Dále pak poskytl servisní pracovníky v rozsahu asi 5 dnů pro úpravu
klidové zóny.
V závěru měsíce se opět sešel Kokovický babinec.
Teploty jsou opět nadprůměrné i přes 30 stupňů. Teprve v závěru
měsíce se ochladilo a občas i prší.
Toto byla zatím poslední část kokovické kroniky. Za zpracování a ochotu
patří poděkování zpracovateli panu Zdeňkovi Liscovi z Kokovic.
Vydává Obecní úřad Klobuky a vychází podle potřeby zdarma pro všechny občany.
Webové stránky: http://klobuky.slansko.cz , E-mail: klobuky.obec@tiscali.cz.

