
Zápis č. 8/2021 zasedání ZO ze dne 14.12.2021 
 
Usnesení č.61/2021    
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 61/2021 schvaluje 
Rozpočtové    
opatření  Obce Kluky č. 7/2021 
 
Usnesení č.62 /2021    
 Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 62/2021 schvaluje: 
a)  rozpočet Obce Kluky na rok 2022 
b)  rozpočet MŠ  Kluky na rok 2022  
 
Usnesení č. 63/2021: 
Zastupitelstvo svým usnesením č. 63/2022 schvaluje  Plán inventur na r. 2022 
 
Usnesení č. 64/2021: 
Zastupitelstvo svým usnesením č. 64/2022 schvaluje  prodej pozemku p.č. st. 34, výměra 
486 m2 v k.ú Pucheř za cenu 200,- Kč/m2. Celková cena bude 97.200,- Kč. Cena bude 
splacena v měsíčních splátkách 2.000,- Kč. K převodu pozemku dojde až po zaplacení 
celkové kupní ceny. Správní poplatky spojené s touto smlouvou a vyhotovení Kupní 
smlouvy hradí kupující.  Záměr 2/2021 byl vyvěšen na úřední desce od 26.11.2021 do 
14.12.2021. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a podpisu 
smlouvy.  
 
 
Usnesení č. 65/2021: 
Zastupitelstvo svým usnesením č. 65/2021 schvaluje  prodej pozemku p.č. st. 367/14, 
výměra 20 m2 v k.ú Nová Lhota dle GP číslo 126-3074/2021 za cenu 200,- Kč/m2. 
Celková cena bude 4.000,- Kč. Správní poplatky spojené s touto smlouvou a vyhotovení 
Kupní smlouvy hradí kupující.  Záměr 3/2021 byl vyvěšen na úřední desce od 26.11.2021 
do 14.12.2021. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a podpisu 
smlouvy.  
 
Usnesení č.66/2021 
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 66/2021 souhlasí s tím, aby 
Mateřská škola Kluky, příspěvková organizace, přijala věcný dar v hodnotě 26.493,- Kč, 
od MAS Lípa pro venkov, z.s. Zbraslavice, finanční dar v hodnotě 3.000,- Kč, od paní 
NGUEN, Čáslav a věcný dar v hodnotě 1.643,- Kč, od Hortiscentra s.r.o., Čáslav.  
Zastupitelstvo pověřuje ředitelku MŠ k dalšímu jednání a podpisu smlouvy.  
 
Usnesení č. 67/2021 
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 67/2021 schvaluje  Uplatnění nároku na 
zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání 
komunálního odpadu na skládku 
Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu tohoto sdělení.  
 
Usnesení č. 68/2021: 
Zastupitelstvo svým usnesením č. 87/2021 schvaluje  jako zhotovitele projektové 
dokumentace Vodovod a kanalizace Vodrantská II. Kluky, Vodohospodářskou 
společnost Vrchlice- Maleč, Kutná Hora, projektanta pana Růžičku.     



 
 
 


