Klobucký
Číslo >136<

srpen 2010

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

•
•

•
•

Usnesení zastupitelstva č. 41 ze dne 16. června 2010
I. B e r e n a v ě d o m í :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 40.
Místní šetření u pana Maňáka se zaměřením na
likvidaci odpadů.
Žádost o odprodej částí pozemku p. č. 945 (číslo
po pozemkových úpravách) v k. ú. Klobuky.
Stížnost na vypouštění splašků do dešťové
kanalizace.
Stížnost p. Chornouse na vytékající fekálie od p.
Maňáka.
Stížnost p. Bareše z Kobylník na šikanu ve škole.
Závěrečné vyhodnocení akce Malypetrova ulice.
Informaci o postupu prací na vodovodu
v Kokovicích.
Informaci z jednání stavební komise.

II. S ch v a l u j e :
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

Program jednání zastupitelstva č. 41.
Zrušení úmyslu prodeje pozemku p. č. 659/8 o
výměře 26 m² v k. ú. Klobuky.
Prodej ideální poloviny pozemku p. č. 846 (číslo po
pozemkových úpravách) o výměře 2.396 m² za
cenu 10,- Kč/m², celkem za 23.960,- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Změnu nájemce pozemku p. č. 998 (číslo po
pozemkových úpravách) o výměře 18.215 m² v k.
ú. Klobuky panu Ing. Jaroslavu Haškovcovi,
velkostatkáři, Dušníky 102 za roční nájem 4.438,Kč s podmínkou zachování přístupové cesty k dále
ležícím pozemkům a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Prodej pozemku p. č. 239/2 o výměře 113 m² za
cenu 10,- Kč/m², celkem za 1.130,- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Prodej pozemku p. č. 499/22 o výměře 802 m² za
cenu 10,- Kč/m², celkem za 8.020,- Kč p. Erlichovi
Václavovi z Klobuk a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Prodej pozemku p. č. 36 o výměře 2.169 m² v k.
ú. Čeradice pí. Jonášové Marii ze Slaného za cenu
10,- Kč/m², celkem za 21.690,- Kč pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Prodej pozemku p. č. 296/1 o výměře cca 20 m²
v k. ú. Čeradice paní Skýbové Marcele z Čeradic za
30,- Kč/m² podle skutečného zaměření a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Smlouvu o pronájmu a provozování vodovodu
Kokovice SVS a.s. za 1,-Kč + DPH ročně a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Úmysl prodeje pozemku p. č. 432/5 o výměře 290
m² v k. ú. Klobuky.

•

Úmysl prodeje pozemku p. č. 432/6 o výměře 279
m² v k. ú. Klobuky.
Smlouvu s firmou CSSC a. s. o provedení
výběrového řízení na dodavatele výstavby Vodovod
Klobuky - Kobylníky za cenu 162.000,- Kč s DPH a
pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Postavení nového komínu v hospodě v Kokovicích
panem Petrem Henzlem za cenu 45.000,- Kč +
DPH celkem 54.000,- Kč.
Zrušení plochy označené BV 12 „bydlení vesnické“
v k. ú. Klobuky ve schváleném ÚP a ustupuje od
původně požadované změny pole v k. ú. Kobylníky
p. č. 51/1 na území pro skladování a průmyslovou
výrobu a ustupuje od rozšíření statku (kravína) v k.
ú. Kobylníky o plochy určené částí p. č. 79/1 o
rozloze 2,7 ha pro výstavbu bioplynové stanice.
Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce silnice
v Kobylníkách a pověřuje starostu podepsáním
smlouvy s firmou Ekostavby Louny.

III. N e s ch v a l u j e :

•

Záměr výstavby bioplynové stanice na parcele č.
79/1 v k. ú. Kobylníky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasedání zastupitelstva obce č. 43 se bude konat
ve středu 15. září 2010 od 18.30 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Termín posledního zasedání č. 44 v říjnu bude
stanoveno na jednání zastupitelstva.
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Starosta obce podle zákona č.491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých
dalších zákonů a vyhlášky MV 59/2002 Sb., které se
uskuteční ve dnech 15. a 16.října 2010 stanovuje :
Počet volebních okrsků v obci Klobuky jsou 2
(dva) a to:
Podle zákona 491/2001 Sb., § 15 písm. g).
1.

Volební okrsek KLOBUKY se sídlem v Klobukách,
zasedací místnost obecního úřadu.

2.

Volební okrsek PÁLEČEK se sídlem v Klobukách,
zasedací místnost obecního úřadu.

Stanovení minimálního počtu členů okrskových
volebních komisí:
Podle zákona 491/2001 Sb., § 15 písm. d).
1.

Volební okrsek KLOBUKY
Minimální počet členů volební komise v počtu 6
(šest) členů.

2.

Volební okrsek PÁLEČEK
Minimální počet členů volební komise v počtu 4
(čtyři) členové.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních
komisí:
Podle zákona 491/2001 Sb., § 17 odst. 6.
1.

Volební okrsek KLOBUKY
Paní Jitka Franková – pracovnice obecního úřadu.

2.

Volební okrsek PÁLEČEK
Paní Jaroslava Ležáková – pracovnice obec.úřadu

OPRAVA VÝKLENKOVÉ KAPLIČKY
Z podnětu paní Miroslavy Tomcové, která se pečlivě
stará o výzdobu a údržbu, byla provedena oprava
výklenkové kapličky za výkupem v Klobukách. Střechu
zhotovil pan Zemko z Tuřan, opravu fasády a úpravu
okolí udělal pan Karel Pinc s pracovníky obce. Na
opravu přispěla 3000,-Kč firma rodiny Nováků, které
děkujeme!
POZVÁNÍ NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
MALYPETROVY ULICE.
Zveme všechny občany na slavnostní otevření
zrekonstruované ulice, která nese jméno našeho
rodáka a významného prvorepublikového politika pana
Jana Malypetra.
Slavnost se koná v sobotu dne 18. září 2010 od
10.00 hodin.
Program slavnostního otevření ulice:
10.00 hod. Přivítání hostů
Vladimír Procházka
10.15 hod. Připomenutí osobnosti Jana Malypetra
Božena Franková
10.30 hod. Projevy hostů
11.00 hod. Otevření ulice
Ing. Marcel Hrabě
11.45 hod Požehnání
farář pan Mgr.Ing.Kimák
12.00 hod. Vystoupení mažoretek při LŠU Louny a
procházka ulicí s lounskou kapelou pana
Laxy
Z KOKOVICKÉ KRONIKY

2002
Pokračování kokovické kroniky
V tomto roce žilo v obci 90 obyvatel.
Co se u nás stalo?
21.2. V Kokovicích byli zloději. Policie nic nezjistila.
14. a 15.6. Proběhly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. V obci vyhrála s převahou ČSSD, která
obdržela 43% hlasů, druhá byla KSČM 23% a třetí ODS
15% hlasů.
28.6. Těžká havárie na silnici č.7. kamion narazil na
před ním ztracenou a povalující se pneumatiku na
silnici, dostal smyk a převrátil se na osobní auto, které
řídil pan Svoboda František z Kokovic. On i jeho
manželka byli převezeni v kritickém stavu do pražské
nemocnice z nemocnice Slaný, kde nemohli lékaři
zaručit náležitou péči bez řádného vybavení.
Podotýkám, že teprve ke konci roku se začali
pohybovat a zdá se, že se v konečné fázi i uzdraví.
13.6. Při cestě do Kokovic havarovali bratři Vlachovi z
Klobuk osobním autem. Narazili do stromu . Všichni
byli potlučeni a skončili v nemocnici ve Slaném. Podle
zpráv jsou mimo nebezpečí života.
15.6. V parlamentních volbách celostátně zvítězila
ČSSD s 30,20% hlasy, před ODS s 24,47% hlasů a
třetí byla KSČM s 18,51 hlasy.
9.7. ČSSD se rozhodla sestavit vládu s KDU-ČSL a USDU.
12.7. Premiérem ČR se stal Vladimír Špidla, předseda
ČSSD.

13.8. V Čechách kulminuje povodeň, označovaná za
pětisetletou. Voda zaplavila část Prahy i s metrem, část
Českého Krumlova, zničila půl obce Metly . Počet lidí,
kteří museli opustit své domovy, se odhaduje na
200.000.
15.8. Vodní živel zbořil desítky domů v obci Zálezlice
na Mělnicku i v jiných vesnicích.
8.9. Americký prezident George Bush a britský premier
Tony Blair vyzvali k útoku na Irák, protože podle nich
Irák vyvíjí zbraně hromadného ničení.
Rok 2002 by podle některých politiků supervolebním
rokem. V některých okresech byly až čtvery volby. Naší
obce se shodou okolností týkaly pouze volby do
Poslanecké sněmovny a do obecního zastupitelstva.
Volby do PS byly v pátek dne 14.6. a v sobotu 15.6. V
obci vyhrála Česká strana sociálně demokratická s
42,71 % hlasů. Druhá byla Komunistická strana Čech a
Moravy s 22.58% hlasů, třetí Občanská demokratická
strana se 14,57 % hlasů a čtvrtá byla koalice KDU-ČSL
a US-DEU s 8,62 % hlasů.
Volby do obecního zastupitelstva, to byla pohoda pro
ČSSD, protože nikdo jiný nepodal kandidátku. Volby
tak byly jednoznačnou záležitostí ČSSD. Jediná
kandidátka, ale nezvedla voliče od domácí pohody a
tak byla volební účast v naší obci pouze 34%.
2003
V tomto roce žilo v Kokovicích 87 obyvatel.
14.8. V 17.30 hodin se nad námi a celým údolím
Zlonického potoka ohromná vichřice, která trvala asi 10
minut a z toho pět minut s prudkým deštěm. Stromy
se ohýbaly až k zemi. Byla poškozena střecha na
budově hostince.
2004
V tomto roce měla obec 84 obyvatel.
15.2. Osadní výbor měl schůzi, které se zúčastnili
zastupitelé - starosta Svojanovský, místostarosta
Procházka a paní Holubová. Schůzi vedl předseda V.
Henzl. Beseda byla o pořádku v obci, o stále malých
příspěvcích na osadu Kokovice, o rozpočtu .
Předběžně byla odsouhlasena koupě křovinořezu pro
Kokovice. Ze strany zastupitelů bylo poděkováno
osadnímu výboru za iniciativu a za opravu kapličky.
11.- 12.6. Byly první volby do Evropského parlamentu.
O přízeň voličů se ucházelo 31 stran. Voleb se
zúčastnilo 26% voličů. Pořadí stran 1. KSČM - 26%,
2.ODS-24%, 3.ČSSD-18%, 4. Nezávislí 9%.
2005
V tomto roce žije v obci 90 obyvatel.
3.1. Nad naším územím se prohnal silná vichřice.
17.6. První svatba u Kamenného muže. Starosta obce
Klobuky pan Antonín Svojanovský oddal spolu s paní
matrikářkou Hanou Petržílovou z matričního úřadu ve
Slaném snoubence paní Janu Hlisnikovou z Kněževse a
pana Františka Ryvolu z Prahy 5. Oba již delší dobu žijí
na chalupě v Kokovicích a zabývají se zahradničením.
Akci navštívilo na 80 diváků, kteří přáli novomanželům
šťastný život.
Údaje z let 1999 až 2005 jsou převzaty z kroniky obce
Zpracoval Lisec Zdeněk, Kokovice
Klobuky.
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