
Zápis č. 1/2022 zasedání ZO ze dne 19.1.2022 
 
Usnesení č. 1/2022 
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 1/2022 schvaluje  Dodatek č. 14 ke smlouvě 
na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu č. S/100183/05324108/001/2006  
mezi AVE CZ Čáslav – Obec Kluky ve výši 230,- Kč na trvale bydlícího obyvatele a 
rekreační  objekt, počet svozů 35 (směsný komunální odpad) + 733,- Kč/t za každou tunu 
uloženého směsného odpadu +            
k ceně za tunu se připočte zákonný poplatek za uložení odpadu ve výši určené dle účinného 
znění zákona o odpadech. Dále schvaluje Dodatek č. 18 ke smlouvě na zajištění odvozu 
separovaných odpadů č. S/100183/05324108/002/2006 mezi AVE CZ Čáslav – Obec Kluky.  
Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu těchto „Dodatku“ 
 
Usnesení č. 2/2022    
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 2/2022 schvaluje Rozpočtové    
opatření  Obce Kluky č. 1/2022 
 
Usnesení č. 3/2022 
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 3/2022 vyhovuje všem 4 námitkám v plné 
výši. 
Námitka č.1 – nově navržená zastavitelná plocha na ploše pozemku p.č. 178/22 v k.ú. Nová 
Lhota bude využita pro výstavbu 4 rodinných domů (jak požaduje podavatel námitky KR). 
Vymezení nové zastavitelné plochy bude kompenzováno zrušením již odsouhlasené 
zastavitelné plochy Z12 a části zastavitelné plochy Z6, celkově o výměře 2400 m2. 
Námitka č.2 -  zrušením zastavitelné plochy Z12 bude snížen zábor zemědělské půdy I. A II. 
třídy ochrany, kterou je možno odejmout pouze pokud veřejný zájem převažuje nad 
veřejným zájmem ochrany ZPF. 
Námitka č. 3 – zrušením části zastavitelné plochy Z9na pozemku p.č. 22 v k.ú. Olšany u 
Čáslavi o výměře 1000m2 bude snížen zábor zemědělské půdy I. Třídy ochrany, kterou je 
možno odejmout pouze pokud veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 
Námitka č.4 - nově navržená zastavitelná plocha na ploše pozemku p.č. 178/21 v k.ú. Nová 
Lhota bude využita pro výstavbu 4 rodinných domů (jak požaduje podavatel námitky JČ). 
Vymezení nové zastavitelné plochy bude kompenzováno zrušením již odsouhlasené 
zastavitelné plochy Z12 a části zastavitelné plochy Z6, celkově o výměře 2400 m2. 
 
Usnesení č. 4/2022 
Zastupitelstvo svým usnesením č. 4/2022 schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2022 pro poskytování ze Středočeského 
kraje a zároveň souhlasí s vyhotovením technických podmínek ke koupi nového hasičského 
automobilu pro SDH Olšany. 
 
Usnesení č. 5/2022 
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 5/2022 schvaluje  podání 
žádosti o poskytnutí  dotace na Ministerstvo zemědělství program Údržba a obnova 
kulturních a venkovských prvků pro rok 2022. Zároveň pověřuje starostku obce k dalšímu 
jednání a podpisu žádosti. 
 
 
 
 



Usnesení č. 6/2022 
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 6/2022 neschvaluje  podání 
žádosti o poskytnutí  dotace na Ministerstvo obrany na dotaci zabezpečení péče o válečné 
hroby. 
 
 


