Klobucký
Číslo >135<

červen 2010

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Usnesení zastupitelstva č. 40 ze dne 19. května 2010

•

•
•

I. B e r e n a v ě d o m í :

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 39.
Nedostatečnou kapacitu tříd v MŠ od 1. 9. 2010.
Provedení výběrového řízení na komunikaci Kobylníky do
konce června 2010.
Závěrečné vyhodnocení akce opravy fasády a dvora
v ZŠ.
Pozvánku na Valnou Hromadu SVS a.s.
Vyrovnání majetkových poměrů v Učitelské ulici.
Nabídku zpracování projektu na osázení větrolamu.
Stanovení přechodné úpravy provozu.
Informaci o postupu prací na vodovodu v Kokovicích.

II. S ch v a l u j e :
•
•

•

•

•

Program jednání zastupitelstva č. 40.
Prodej pozemku p. č. 776 o výměře 61 m² Ondřejovi a
Aleně Šamulákovým za 1.830,- Kč, včetně podílu na
geodetickém zaměření ve výši 324,- Kč, p. č.775/2 o
výměře 144 m² Ondřejovi a Aleně Šamulákovým za
4.320,- Kč, včetně podílu na geodetickém zaměření ve
výši 764,- Kč, p. č.775/3 o výměře 41 m² Václavovi a
Vladimíře Černých za 1.448,- Kč, včetně podílu na
geodetickém zaměření ve výši 218,- Kč, p. č.775/7 o
výměře 345 m² Václavovi a Vladimíře Černých za
12.179,- Kč, včetně podílu na geodetickém zaměření ve
výši 1.829,- Kč, p. č.775/4 o výměře 74 m² Daliborovi a
Lence Tučkovým za 2.613,- Kč, včetně podílu na
geodetickém zaměření ve výši 393,- Kč, p. č.775/5 o
výměře 210 m² Otakarovi a Gizele Sedlákovým za
7.413,- Kč, včetně podílu na geodetickém zaměření ve
výši 1.113,- Kč, p. č.775/6 o výměře 346 m² Miroslavovi
Švandrlíkovi mladšímu za 12.214,- Kč, včetně podílu na
geodetickém zaměření ve výši 1.834,- Kč a p. č.775/8 o
výměře 486 m² Anetě Fuksové za 17.156,- Kč, včetně
podílu na geodetickém zaměření ve výši 2.576,- Kč, vše
v k. ú. Klobuky, a pověřuje starostu podpisem smluv.
Vzájemnou směnu pozemků p. č. 33/2 o výměře 19 m²
v hodnotě 19,- Kč, p. č. 659/24 o výměře 175 m²
v hodnotě 175,- Kč, p. č. 726/9 o výměře 306 m²
v hodnotě 306,- Kč a p. č. 659/23 o výměře 116 m²
v hodnotě 116,- Kč v majetku obce Klobuky na
křižovatce u kašny, za pozemky p. č. 726/4 o výměře 20
m², p. č. 694/4 o výměře 10 m² a p. č. 694/5 o výměře
209 m² v majetku Stč. kraje všechny v k. ú. Klobuky, a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Vzájemný bezúplatný převod pozemků p. č. 33/2 o
výměře 19 m² v hodnotě 19,- Kč, p. č. 659/24 o výměře
175 m² v hodnotě 175,- Kč, p. č. 726/9 o výměře 306
m² v hodnotě 306,- Kč a p. č. 659/23 o výměře 116 m²
v hodnotě 116,- Kč v majetku obce Klobuky na
křižovatce u kašny, za pozemky p. č. 726/4 o výměře 20
m², p. č. 694/4 o výměře 10 m² a p. č. 694/5 o výměře
209 m² v majetku Stč. kraje všechny v k. ú. Klobuky se
Středočeským krajem, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Prodej pozemku 394/13 o výměře 348 m² v k. ú.
Páleček Zdence a Ladislavovi Svobodovým z Prahy za

•
•
•
•
•

•

•

cenu 10,- Kč/m², celkem za 3.480,- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Prodej pozemku 394/14 o výměře 99 m², 394/12 o
výměře 83 m² a 68/2 o výměře 45 m², celkem 227 m²
v k. ú. Páleček Janě a Oldřichovi Hlavovým z Pálečku za
cenu 10,- Kč/m², celkem za 2.270,- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Možné rozšíření MŠ nástavbou nad technologickým
zázemím MŠ.
Provedení rekonstrukce podlahy ve třídě ZŠ firmou
Elektromontáže Slaný do výše nákladů 150.000,- Kč
včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hospodaření obce po provedeném auditu za rok 2009.
Úmysl prodeje ideální poloviny pozemku p. č. 846 (číslo
po pozemkových úpravách) v k. ú. Klobuky.
Pronájem pozemku p. č. 998 (číslo po pozemkových
úpravách) o výměře 18.215 m² v k. ú. Klobuky na dobu
neurčitou pí. Wagnerové Adéle z Křovic za roční nájem
4.438,- Kč s podmínkou zachování přístupové cesty
k dále ležícím pozemkům a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Úmysl prodeje pozemku 239/2 o výměře 113 m² v k. ú.
Klobuky.
Úmysl prodeje pozemku 499/22 o výměře 802 m² v k. ú.
Klobuky.
Úmysl prodeje pozemku v k. ú. Čeradice p. č. 36 o
výměře 2.169 m².
Úmysl prodeje části pozemku p. č. 888 v k. ú. Klobuky
do 1.000 m².
Pronájem pozemku p. č. 838 o výměře 3.825 m² v k. ú.
Klobuky na dobu neurčitou p. Maňákovi Jiřímu z Klobuk
za roční nájem 1.112,- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Pronájem severní části pozemku p. č. 323/3 o výměře
88 m² v k. ú. Kokovice p. Stanislavovi Zárasovi z Kokovic
na dobu neurčitou za roční nájem 200,- Kč s povolením
vybudování oplocení a vrat a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Na školní rok 2010/11 uhrazení zvýšených výdajů na
vzdělávací činnost školy z důvodu menšího počtu žáků.

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

Zasedání
zastupitelstva obce č. 41 se bude konat ve
středu 18. srpna 2010 od 18.30 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Další zasedání č. 42 je stanoveno na středu 15. září 2010.

STAROSTA AKTUÁLNĚ
Parlamentní volby opět ukázaly, že svoboda v Česku existuje,
že volič se rozhoduje svobodně, jeden podle momentální
situace, druhý s odpovědností za budoucnost, třetí naprosto
náhodně, čtvrtý na volby kašle a nepřijde volit s vědomím, že
stejně nic neovlivní. Chyba! Ukázalo se, že každý hlas je
důležitý. Vítěz voleb ČSSD, bez možnosti s někým vládnou (v
politické hantýrce vítěz voleb bez koaličního potenciálu),
nebude mít možnost v následujících čtyřech letech uplatnit
cokoliv ze svého volebního programu. Stane se pouze
stranou, která bude v Poslanecké sněmovně přednášet řadu
návrhů a dělat opoziční politiku bez zásadního vlivu na dění
v ČR.
Nastalá situace jistě ovlivní i podzimní volby do obecních
zastupitelstev, které budou ve dnech 15. a 16 října. To
znamená, že za necelé čtyři měsíce ukončí činnost i současné
zastupitelstvo. Hodnocení naší práce pro obec ponechávám
na vás voličích. Hodnocení volebního programu provedeme
před volbami a stanovíme si priority pro další čtyři roky.
V této chvíli chci jenom konstatovat, že zastupitelé z mého
pohledu odváděli pro obec dobrou práci, byli odpovědní a co
je vůbec nejzajímavější, nikdy nedošlo k politickým sporům.
Mohli jsme se proto věnovat věcným úkolům a rozhodovat

podle potřeb obce. Jak jistě víte z informací, které trvale
poskytujeme prostřednictvím Zpravodaje, rozhodli jsme o
pokračování v budování vodovodu takzvanou druhou etapou
Klobuky- Kobylníky. V současné době je podána žádost o
dotaci na Ministerstvu zemědělství z Programu rozvoje
venkova. Předpokládáme, že uspějeme a s dalším
příspěvkem z kraje a povinným podílem obce v těchto
částech vodovod vybudujeme. Protože se jedná o celkovou
částku 34 milionů, bude to velká zátěž pro obecní rozpočet
na dalších 10 let. Pokud vás při čtení napadá otázka „Proč
neuděláme vodovod v Čeradicích a v Pálečku, proč zároveň
neřešíme tolik potřebnou kanalizaci a čističku?“ tak já mám
jednoduchou odpověď – nejsme schopni zajistit dalších sto
milionů. A věřte, že jsme se o to pokoušeli, protože i
zastupitelé považují za smysluplné dělat vše najednou.
Bohužel nejde to a musíme se tomu přizpůsobit svým
chováním v likvidaci domovních odpadů, vyvážením jímek a
budováním domovních čističek. Jiné řešení neznám a prosím
vás všechny o dodržování pravidel občanského soužití i v této
oblasti.
Protože v červenci Zpravodaj nevyjde, připomínám, že pouť
Sv. Vavřince v Klobukách bude podle plánu 8. srpna. Přijede
se svými atrakcemi pan Wartheim, TJ Sokol připravuje jako
vždy taneční zábavu a také bude 7. a 8. již tradiční fotbalový
turnaj o pohár starosty. Na 18. září připravujeme slavnostní
otevření Malypetrovy ulice, ale o tom až po prázdninách.
Přeji všem krásné prožití léta, a aby slunce hřálo co nejdéle!
Vladimír Procházka

ZNAČENÍ ULIC V KLOBUKÁCH
Během letních měsíců budou pracovníci obce instalovat nové
označení ulic smaltovanými tabulemi. Jedná se v podstatě o
obnovu značení, které bylo během doby zničené, sejmuté při
opravách fasád nebo odcizené. Prosím občany, aby
respektovali zákon a umožnili instalaci na svém domě.
Připomínám citaci ze zákona o obcích:

Zákon č. 128/2000 Sb. § 30
Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede
obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět
bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky
nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno,
odstraněno nebo zakryto. Předem děkujeme za vstřícnost!

KE SČÍTÁNÍ BYTŮ V ROCE 2010
Dle statistických výkazů
Klobuky
260 bytů
Kokovice
40 bytů
Kobylníky
53 byty
Čeradice
37 bytů
Páleček
70 bytů
OBEC
460 bytů

je k 30. květnu 2010 v obci:
+
+
+
+
+

6 chalup
2 chalupy
6 chalup
3 chalupy
17 chalup

Z KOKOVICKÉ KRONIKY

2001

Pokračování kokovické kroniky

Počet obyvatel je 91, vesměs starších a důchodců. Chalupářů
je v osadě 8. Několik domů je používáno pouze jako
rekreačních chalup. V osadě je prodejna potravin a
smíšeného zboží spojená s restaurací a sálem, který je
využíván pro společné zábavy, které pořádají většinou místní
hasiči, kteří si udržují základní organizaci z tradice a právě
pro tuto zábavu. Hasičskou zbrojnici ani vybavení nemají,
protože to bylo sloučeno po dohodě s místní organizací v
Klobukách, pod správu OÚ. Stará hasičská zbrojnice byla pro
havarijní stav a nepotřebnost odprodána. V osadě není
rozvod pitné vody, ani splašková kanalizace. Občané čerpají

nekvalitní vodu z vlastních zdrojů. Je jí naštěstí dost. Plyn
rovněž není. Telefonizace je provedena venkovním
rozvodem, ač měla být původně provedena zemním
rozvodem do každého domu. Správce sítě to nezdůvodnil, ale
i tak tento rozvod umožňuje napojení každé domácnosti na
telefonní přípojku. Rozvody el. energie jsou ve špatném
stavu. Veřejné osvětlení a místní rozhlas z Klobuk jsou nové z
roku 1996. Stav silnic je poměrně dobrý. Asfaltové povrchy
jsou asi z osmdesátých let. Stav domů je nedobrý. Fasády
jsou oprýskané, nejnovější dům, novostavba manželů
Bíbových je neomítnutý,
ještě nezkolaudovaný
a
nedokončený. Přesto je obýván, protože majitelé nemají na
úplné dokončení peníze. Mezi zanedbané domy patří i rodný
dům básníka Tomana č. p. 8., č.p.1, statek, který byl kdysi
součástí Státního statku Zlonice a kde se chovala kuřata a
koně, je hospodářsky opuštěný. Bydlí tam však nájemníci,
pohrobci statku, pravděpodobně na dožití, neboť Pozemkový
fond nemá na opravy peníze a stavení značně chátrá. Starý
rybník pod ovčínem je v dobrém stavu a jsou v něm chovány
ryby. Necelý hektar obecního lesa za rybníkem k obci Úherce
je neudržovaný. Nikdo se o něj nestará a slouží zlodějům
jako zdroj paliva. Asi polovina lesa by se měla obnovit, je to
dávný požadavek státního dozoru nad lesy. Nový rybník na
Žerotínském potoce směrem ke Klobukům, jehož majitelem
je Zemědělské družstvo Vraný a měl původně sloužit jako
retenční nádrž pro závlahy vranských chmelnic, slouží pouze
k rekreaci. Majitel se o něj nestará, o čemž svědčí
zdevastované ochranné zábradlí a stav stavědel. Je to ale
jediný rybník, kde se dá v letě koupat, případně provozovat
winsdurfing. O stavu vody mám ale pochybnosti, vzhledem k
již zmíněné absenci splaškové kanalizace a čističky pod
osadou. Podnikání v osadě je úměrné velikosti. V bývalém
Netrefovic mlýně nový majitel pan Šrámek vyrábí střihací
matrice na kůži a podobné materiály. Dílnu má vybavenou
příslušnými stroji, soustruhy a frézkami. Topí elektřinou.
Stavení opravil vč. nových omítek. V osadě je i kovárna,
kterou stále provozuje pan Josef Jelen v č.p. 25 ve svých 81
letech. Dlužno podotknout, že jiná kovárna není „široko
daleko“. Pan Liska má velké okrasné zahradnictví v domě
čp.56. Pěstuje veškeré druhy okrasných stromků. V osadě
jsou dvě autobusové zastávky. Dopravní obslužnost provádí
ČSAD Slaný. Obec doplácí na spoje, aby alespoň jezdil
autobus, linka Slaný - Panenský Týnec, čtyřikrát denně. Do
školy chodí děti do Klobuk. Dětí školou povinných je však
pouze 7. Domovní odpad je vyvážen z popelnicových nádob,
tak jako v celé obci. Přesto neukáznění občané ukládají
odpad na různých nepovolených místech a znečišťují tak
životní prostředí. To ostatně platí pro celé území obce a
nejenom pro něj, ale pro celé území republiky. Jsme prostě
neukáznění „bordeláři“.
Počet mužů je 40, žen u nás žije 51 celkem tedy 91.
Průměrný věk je 41,09 let.
Nejdůležitější událostí ve světě byl 11. září útok na
mrakodrapy v New Yorku. Svět se dostal do fáze terorismu.
Cenová hladina v roce 2001: Ceny se oproti roku 2000
změnily pouze o inflaci, které činila 5,2 %. Výrazněji stouply
ceny masa, asi o 20%, a to hlavně po výskytu nemoci
šílených krav, která si vyžádala technická i organizační, velmi
nákladná, opatření. Průmyslové zboží zůstalo cenově na
úrovni minulého roku. Vlivem obrovské, v Čechách nevídané
konkurence u některých průmyslových došlo dokonce ke
snížení cen a zvýšení technické úrovně výrobků. Byla
zdražena veřejná doprava, protože byly zdraženy pohonné
hmoty. Litr nafty stál 26,- Kč a litr benzinu až 32,- Kč.
Rovněž stouply ceny energií o cca 12%. Důchodci dostali
přidáno 9%. Podle ČSÚ jsme se měli o 3% lépe než v roce
2000. Myslím, že se tomu dá věřit.
Zpracoval Lisec Zdeněk, Kokovice
Vydává Obecní úřad Klobuky a vychází podle potřeby zdarma pro všechny občany.
Webové stránky: http://klobuky.slansko.cz , E-mail: klobuky.obec@tiscali.cz.

