
 

Usnesení z veřejného zasedání ZO č. 1/2023 ze dne 

8.2.2023 

 
Usnesení č. 1/2023    

Zastupitelstvo Obce Kluky po projednání svým usnesením č. 1/2023 schvaluje Rozpočtové    

opatření  Obce Kluky č. 1/2023 

 

Usnesení č. 2/2023 

Zastupitelstvo Obce Kluky po projednání svým usnesením č. 2/2023 schvaluje  Dodatek č. 

15 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu 

č./100183/05324108/001/2006 mezi AVE CZ Čáslav – Obec Kluky ve výši 277,- Kč na trvale 

bydlícího obyvatele a rekreační  objekt, počet svozů 35 (směsný komunální odpad) + 882,- 

Kč/t za každou tunu uloženého směsného odpadu + k ceně za tunu zákonný poplatek za 

uložení odpadu ve výši určené dle účinného znění zákona o odpadech.  Zároveň pověřuje 

starostku obce k podpisu tohoto „Dodatku“ 

 

Usnesení č. 3/2023: 

Zastupitelstvo Obce Kluky po projednání svým usnesením č. 3/2023 schvaluje  Dodatek č. 

19 ke Smlouvě č.S/100183/05324108/002/2006  na zajištění odvozu separovaných odpadů 

mezi AVE CZ Čáslav – Obec Kluky.  Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu tohoto 

„Dodatku“. 

 

Usnesení č. 4/2023: 

Zastupitelstvo Obce Kluky po projednání svým usnesením č. 4/2023 schvaluje  Smlouvu o 

využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení mezi ELEKTROWIN a.s. Praha - Obec Kluky.  Zároveň pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy. 

 

Usnesení č. 5/2023: 

Zastupitelstvo Obce Kluky po projednání svým usnesením č. 5/2023 schvaluje Smlouvu o 

připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 

kV(NN)mezi ČEZ Distribuce a.s. - Obec Kluky.  Jedná se o připojení staré hasičské 

zbrojnice v Olšanech. Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 

 

Usnesení č. 6/2023 

Zastupitelstvo Obce Kluky po projednání svým usnesením č. 6/2023 schvaluje Smlouvu č. 

1210400149 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

mezi Státním fondem Životního prostředí ČR a Obcí Kluky. Zároveň pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy. 

 

Usnesení č. 7/2023 

Zastupitelstvo Obce Kluky po projednání svým usnesením č. 7/2023 schvaluje podání 

žádosti o dotaci do Programu podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a podání 

žádosti. 

Výsledek hlasování:    Pro 6  Proti 1 Ing. J. Šrámková  Zdrželi se 0 

 



Usnesení č. 8/2023 

Zastupitelstvo Obce Kluky po projednání svým usnesením č. 8/2023 schvaluje podání 

žádosti o Státní dotaci v roce 2023 na MMR a zároveň Návrh na zařazení akce obnovy 

nemovité kulturní památky do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2023.  

Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a podání žádostí. 

 

Usnesení č. 9/2023 

Zastupitelstvo Obce Kluky po projednání svým usnesením č. 9/2023  schvaluje změnu 

katastrální hranice Vodranty – Kluky u Čáslavi navržené v rámci návrhu nového uspořádání 

pozemků v KoPÚ  Vodranty. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání. 

 

Usnesení č. 10/2023 

Zastupitelstvo Obce Kluky po projednání svým usnesením č. 10/2023 schvaluje  návrh nového 

uspořádání pozemků v KoPÚ  Vodranty. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k 

dalšímu jednání a podepsání soupisu nových pozemků. 

 

Usnesení č. 11/2023: 

Zastupitelstvo Obce Kluky svým usnesením č. 11/2023 schvaluje  finanční příspěvek pro 

Cesty životem bez bariér, z.s. na pořízení vozu pro svoz a rozvoz handicapovaných klientů ve 

výši 10.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a podpisu této 

smlouvy.  

                                   

Usnesení č. 12/2023: 

Zastupitelstvo Obce Kluky svým usnesením č. 12/2023 schvaluje  pokácení lípy na Puchři 

z důvodu špatné vitality a výrazně zhoršenému zdravotnímu stavu. Velké suché kosterní 

větve ohrožují osoby a majetek. Ořezání druhé lípy, obvodová redukce 30%. Dále schvaluje 

ořez 2 lip v Nové Lhotě u čp. 8, jedná se o obvodovou redukci směrem k domu a cestě. A 

pokácení lípy v Nové Lhotě u křížku, která je rozlomená, proschlá a ohrožuje kolemjdoucí. 

A dále ořez všech vzrostlých stromů u v N. Lhotě u křížku. Pokácení provede odborná 

firma. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání. 

 

Usnesení č. 13/2023: 

Zastupitelstvo Obce Kluky svým usnesením č. 13/2023 schvaluje  pokácení tují na obecním 

pozemku p.č. 367/1, které brání v opravě soukromého objektu. Tuje pokácí vlastník 

přilehlého objektu na vlastní náklady. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu 

jednání. 

                           

Usnesení č. 14/2023: 

Zastupitelstvo Obce Kluky svým usnesením č. 14/2023 schvaluje prodej palivového dřeva, 

pro místní občany, vytěženého na obecních pozemcích. Jedná se o dřevo, které bude předem 

označeno lesním hospodářem. Cena je 100 Kč + 15% DPH Kč/prostorový metr. Cena za již 

nařezané palivové dřevo bude stanovena individuálně.  Zastupitelstvo pověřuje starostku 

obce k dalšímu jednání. 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

Usnesení č. 15/2023: 

Zastupitelstvo Obce Kluky svým usnesením č. 15/2023 schvaluje  směnu části pozemků 

s doplatkem.  Jedná se o část pozemku ve vlastnictví Obce Kluky p.č. 188/1 o výměře cca 24 

m2 orná půda v k.ú. Kluky u Čáslavi  a části pozemku ve vlastnictví pana T.B. a J.O. p.č. 

28/1 o výměře cca 40 m2 – ostatní plocha v k.ú. Kluky u Čáslavi. Doplatky by byly ve výši 

200 Kč/m2. Správní poplatky spojené s touto smlouvou zaplatí p. T.B. a J.O. Kupní smlouvy 

uhradí Obec Kluky.  Obec Kluky vyvěsí Záměr na úřední desce. 

 

 

Usnesení č. 16/2023 

Zastupitelstvo Obce Kluky po projednání svým usnesením č. 16/2023 schvaluje pověřit  

pana Mgr. Schüllera jako právního poradce při prodeji obecních pozemků. Zastupitelstvo 

pověřuje starostku obce k dalšímu jednání. 

 

Usnesení č. 17/2023 
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 17/2023 souhlasí se Smlouvou o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6032980. Jedná se 

o zřízení věcného břemene na obecním pozemku parc.č. 298/1, zapsáno v katastru nemovitostí u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, na LV č. 10001 pro 

katastrální území Pucheř, obec Kluky. Věcné břemeno se zřizuje z důvodu připojení nového 

odběrného místa na parcele č. 165 a 166 v k.ú. Pucheř. Záměr 1/2023 bude vyvěšen na úřední desce 

od 10.2. do 27.2.2022. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání  a podpisu smlouvy. 

 

Usnesení č. 18/2023 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 18/2023 souhlasí se  Smlouvou 

o zřízení věcného břemene–služebnosti č.IE-12-6009648/VB/15. Jednorázová náhrada za 

věcné břemeno je 244.800,- Kč. Jedná se o stavbu Pucheř, obec – obnova NN, kNN. 

Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k jednání  a podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 19/2023 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 19/2023 souhlasí s nákupem 

nových odpadkových košů do všech našich obcí. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce 

k dalšímu jednání a koupi. 

 

 
 


