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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

•

Usnesení zastupitelstva č. 39 ze dne 21. dubna 2010
I. B e r e n a v ě d o m í :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 38.
Nedostatečnou kapacitu tříd v MŠ od 1. 9. 2010.
Informaci o postupu prací na Malypetrově ulici a
návrh slavnostního otevření.
Sdělení Pozemkovému úřadu ohledně projektu na
zelený pás v rámci pozemkových úprav.
Zájem o koupi pozemku par.č. 323/3 o výměře 161
m² v KÚ Kokovice.
Zájem o koupi pozemku par.č. 838 o výměře 3.825
m² v KÚ Klobuky.
Zájem o koupi části pozemku par.č. 846 v KÚ
Klobuky.
Žádost o pronájem, příp. prodej pozemku par.č.
134 o výměře 10.762 m² a par.č. 153 o výměře
15.092 m² v KÚ Klobuky.
Koupi sekačky s pojezdem pro zaměstnance
obecního úřadu na veřejně prospěšné práce.

II. S ch v a l u j e :
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Program jednání zastupitelstva č. 39.
Prodej pozemku p.č. 948/1 v KÚ Klobuky o výměře
3.054 m² za cenu 30 Kč/m², celkem za 91.620,Kč obci Vrbičany a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Výši neinvestičních nákladů na jednoho žáka
10.000,- Kč pro školní rok 2010-2011 pro ZŠaMŠ
Klobuky.
Vedení účetnictví v příspěvkové organizaci ZŠaMŠ
Klobuky ve zjednodušeném rozsahu, které
umožňuje vyhláška 410/2009 Sb.
Úmysl prodeje pozemků v KÚ Klobuky: par.č. 776
o výměře 61 m², par.č. 775/2 o výměře 144 m²,
par.č. 775/3 o výměře 41 m², par.č. 775/7 o
výměře 345 m², par.č. 775/4 o výměře 74 m²,
par.č. 775/5 o výměře 210 m², par.č. 775/6 o
výměře 346 m² a par.č. 775/8 o výměře 486 m².
Úmysl prodeje pozemku par.č. 659/8 o výměře 26
m² v KÚ Klobuky.
Úmysl směny pozemků par.č. 33/2 o výměře 19
m², par.č. 659/24 o výměře 175 m², par.č. 726/9
o výměře 306 m² a par.č. 659/23 o výměře 116
m² v majetku obce Klobuky na křižovatce u kašny,
za pozemky par.č. 726/4 o výměře 20 m², par.č.
694/4 o výměře 10 m² a par.č. 694/5 o výměře
209 m² v majetku Středočeského kraje všechny
v KÚ Klobuky.
Úmysl prodeje části pozemku par.č. 296/1 v KÚ
Čeradice o výměře cca 10 m².
Vypovězení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Koleč
a obcí Klobuky o zajišťování výkonu činnosti obecní
policie podle zákona o obecní policii.

Podání žádosti na vybudování vodovodu Klobuky –
Kobylníky firmou PROVOD z Ústí n/Labem na
Ministerstvo
zemědělství
a
Krajský
úřad
Středočeského kraje.
Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2010.
Provedení auditu hospodaření obce za rok 2010
opět firmou PKM Praha, Ing. Pekařové a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Pověřuje finanční výbor provedením výběrového
řízení na komunikaci Kobylníky do konce června
2010.

Zasedání zastupitelstva obce č. 40 se bude konat
ve středu 19. května 2010 od 18.30 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Další zasedání č. 41 je stanoveno na středu 16. června
2010.
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
Starosta obce Klobuky podle § 15 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České
republiky a o
změně
a
doplnění
některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se uskuteční
v pátek dne 28. května 2010 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a
v sobotu dne 29. května 2010 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
2.

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v zasedací síni OÚ v Klobukách
pro
voliče
bydlící
v Kokovicích, Kobylníkách,
Klobukách a v Čeradicích.
Ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v zasedací síni OÚ v Klobukách
pro voliče bydlící v Pálečku.
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním
pasem České
republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Klobukách dne 10. května 2010
Vladimír Procházka
starosta obce

Organizace dopravy voličů k volbám do Poslanecké
sněmovny, které se uskuteční ve dnech 28. a 29.
května 2010. Jedná se o dopravu voličů z místních
částí obce Kokovic, Kobylník, Čeradic a Pálečku,
zastávka autobusů, podle níže uvedeného jízdního
řádu:

Kokovice
Klobuky
Páleček
Čeradice
Kobylníky
Klobuky

Pátek 28.května

Sobota 29. května

15,30
15,35
15,45
15,50
15,55
16,00

09,00
09,05
09,15
09,20
09,25
09,30

17,30
17,35
17,45
17,50
17,55
18,00

11,00
11,05
11,15
11,20
11,25
11,30

Odjezd zpět domů po volbě (asi za 20 minut) po
příjezdu do Klobuk.

MOŽNOSTI, JAK ZÍSKAT VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Volič zašle úřadu písemnou žádost s úředně ověřeným
podpisem nejpozději do pátku 21. května a uvede, na
jakou adresu chce voličský průkaz poslat, případně že
si ho vyzvedne na úřadu osobně. Při ověření podpisu
lze využít osvobození od správního poplatku. Žádost
nelze podat elektronicky.
- Volič osobně vypíše žádost na úřadě a uvede, na
jakou adresu chce voličský průkaz poslat.
- Volič přijde ve dnech mezi 13. a 26. květnem
v úředních hodinách (Pondělí a středa 8 – 16.30 hod.,
poslední den lhůty je středa 26. května jen do 16 hod.)
na úřad a voličský průkaz mu bude vydán na počkání.
Pouze však jeho osobě po předložení průkazu
totožnosti. Další osobě může být voličský průkaz vydán
pouze po předložení ověřené plné moci voliče –
žadatele.
ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Upozorňujeme, že 30. dubna 2010 skončilo zimní období
pro vývoz popelnic. Popelnice budou nadále vyváženy
každý lichý týden v pátek a měly by být připraveny
k odvozu od 5 hodin ráno (nejlépe připravit večer před
vývozem). Prvý vývoz popelnic po zimním období bude
v pátek 14. května 2010 další 28. května 2010.
Z KOKOVICKÉ KRONIKY

1974
Pokračování kokovické kroniky
Požárníci 26. ledna pořádali ples. Občanský výbor
svolal schůzi členů na kterou se dostavili za MNV
Klobuky Václav Podraha tajemník za občanský výbor Z.
Smrž, V. Vorlíček, O. Grešlova, J. Jelen, Routner aj. Na
programu bylo zřídit dětské hřiště.
Dne 27. června uzavřeli sňatek Eva Hrstková a
František Bernášek. Dne 20. prosince uzavřeli sňatek
Zdena Boulová a Jaroslav Rubeš. Dne 9. října se
narodil manželům Bernáškovým syn.
1975
Na počest 30. výročí ukončení druhé světově války
uspořádal MNV Klobuky slavnostní schůzi všech občanů
v sokolovně. Při této příležitosti obdrželo 40 občanů
pamětní list. Za naši osadu Josef Jelen, Zdeněk Smrž,
Václav Vorlíček a sbor požárníků. MNV Klobuky koupil

hostinec od pí Vokáčové. Provádí se adaptace na které
nejvíce pracují požárníci. Na podzim pořádali zájezd do
Prahy na kabaretní zábavu na „Zvonařce“.
Dne 13. února zemřel Josef Mildorf stáří 75 r. Dne 1.
března na vojenském cvičení při autonehodě zemřel
Josef Erlich ve věku 33 r. Dne 11. května zemřela
Růžena Bernášková stáří 84 r. Dne 15. června zemřel
Oldřich Dvořák stáří 80 r. Dne 3. července zemřela
Růžena Netrefová stáří 78 r. Dne 3. července zemřela
Marie Amftová stáří 92 r.
1976
Dne 25. ledna se narodila Grešlovům dcera. Dne 29.
února zemřel Václav Vorlíček kronikář ve stáří 70 let
tím také bude končit tato kniha. Dne 26. března zemřel
František Krupka 80 let, dne 17. dubna zemřel Josef
Stehlík, dne 8. května zemřela Alojzie Richterová, dne
9. srpna zemřel Karel Vrána 70 r. a dne 20. srpna
zemřel Antonín Uhlík 74 r.
1978
Manželům Svobodovým se nar. dcera. Dne 9. února
zemřela Anna Frýdlová. Dne 26. února zemřel Jaroslav
Routner. Zemřela Anna Vítková. V obci máme devět
chalupářů: č.5 Rudolf Tintěra Praha a č.18 Rudolf
Mrázek Most.
1979
Manželům Kalašovým se narodil syn. Dne 12. února
zemřel Vratislav Filip 59 r. Dne 13. března zemřela
Ludmila Filipová 63 r. Dne 24. dubna zemřela Božena
Dlouhá 78 r. Dne 1. prosince zemřela Marie Boulová 54
roků.
Někdy koncem 70. let hořel kravín Státního statku. Při
ohlašování požáru se těžce zranil pan Husák.
V souvislosti s velkou vodou byl rovněž zbourán
mostek pod ovčínem.
1980
Zemřel Josef Erlich a paní Jánská.
Konec 80. let
Koncem 80. let v rámci akce „Z“ byla zrekonstruována
střecha místního hostince. Stejně tak chodili občané
Kokovic na brigádu do Klobuk, kde se stavěla školka.
Zastupitelem za Kokovice byl pan František Svoboda.
Starostou byl pan Kopenec. Ten dal zavést rybník a
byla vytvořena plocha, která měla zůstat nezastavená
a bez oplocení. Tu získali do pronájmu pánové Satýnek
a Grešl.
1999
V obci žije 41 mužů a 49 žen, celkem tedy 90 obyvatel.
Jejich průměrný věk je 39,4 let. V obci je hospoda a
prodejna potravin, kterou má v pronájmu paní
Rubešová. Hostinský provoz je rentabilní pouze v letě,
kdy jsou v obci chalupáři. Významné události ve světě i
v ČR: V březnu t. r. jsme se stali členy NATO. Ve
stejném měsíci zahájily USA bombardování Jugoslávie.
Počasí v tomto roce: Celý rok 1999 byl rokem mírným,
bez zvláštních výkyvů a přírodních katastrof. Oproti
minulým letům byl srážkově podnormální. Zemědělci
měli úrodu mírně podprůměrnou, což zapříčinil
nedostatek vláhy zejména v jarních měsících. S
neúrodou v některých oblastech Moravy a východních
Čech to však nelze porovnávat. Tam zemědělci v
některých případech neměli co sklízet a jařiny
zaorávali.
Zpracoval Lisec Zdeněk, Kokovice
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