
Zápis č. 7/2022 zasedání ZO ze dne 11.8.2022 
 

Usnesení č. 46/2022    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 46/2022 schvaluje Rozpočtové    

opatření  Obce Kluky č. 4/2022 

 

Usnesení č. 47/2022 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 47/2022 schvaluje finanční 

částku, 12,500.000,- Kč, kterou zaplatí VHS Vrchlice-Maleč a.s. jako podíl obce na 

investiční akci „Novostavba vodovodu a kanalizace pro místní části Olšany, Nová Lhota, 

Pucheř“ a částku 6,500.000,- Kč, jako půjčku (se splatností 5 let) VHS Vrchlice-Maleč a.s. . 

Zároveň pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a podpisu Smlouvy o zápůjčce a 

Dodatku č. 1. 

 

Usnesení č. 48/2022    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 48/2022 schvaluje a vydává 

Územní plán Kluky, formou opatření obecné povahy (příloha č.1).  

Důvodová zpráva: Obec Kluky požádala dne 22.7.2019 Městský úřad Čáslav, odbor výstavby                                       

a regionálního rozvoje, úřad územního plánování, o pořízení Územního plánu Kluky. 

Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, úřad územního plánování, 

Územní plán Kluky projednal dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, a předal Zastupitelstvu obce Kluky ke schválení a vydání. 

 

Usnesení č. 49/2022: 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 49/2022 schvaluje  za nájemce 

restaurace Kluky Lenku Čejkovou, trvale bytem Kluky 122. Zároveň pověřuje starostku 

obce k dalšímu jednání, včetně předání restaurace a podpisu nájemní smlouvy. 

 

Usnesení č. 50/2022    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 50/2022 schvaluje Dodatek č. 2 

ke smlouvě o zřízení pověřence, uzavřené dne 23.5.2018. Zároveň pověřuje starostku obce 

k dalšímu jednání a podpisu Dodatku č.2. 

 

Usnesení č. 51/2022    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 51/2022 schvaluje vyvěšení 

záměru na prodej části pozemku p.č. 101/37 v k.ú. Kluky u Čáslavi, dle vyhotoveného 

geometrického plánu. 

 

Usnesení č. 52/2022    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 52/2022 neschvaluje prodej části 

pozemku p.č. 287 v k.ú. Pucheř. 

 

Usnesení č. 53/2022    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 53/2022 schvaluje umístění 

vodorovného dopravního značení. Jedná se o značku Děti z obou stran před MŠ na Klukách, 

o značku Nejvyšší dovolená rychlost na začátku obce Kluky od Čáslavi a na začátku obce 

Puchře od Křesetic. Dále o svislou dopravní značku Zákaz vjezdu všech vozidel v obou 

směrech s dodatkovou tabulkou Mimo dopravní obsluhu. Zároveň pověřuje starostku obce 

k dalšímu jednání. 

 



 


