
Seznam usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 

dne 10.12.2019 

 

 
 

Usnesení č.47 /2019:    

 Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 47/2019 schvaluje: 

a)  rozpočet Obce Kluky včetně plánu práce na 2020 

b)  rozpočet MŠ  Kluky na rok 2020  

 

Usnesení č. 48/2019    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 48/2019 schvaluje 

Rozpočtové  opatření  Obce Kluky č. 5/2019 

 

Usnesení č. 49/2019 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 49/2019 souhlasí se Smlouvou 

o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby číslo IV-12-6024346/VB001, kde 

ČEZ Distribuce navrhuje jednorázovou náhradou za zřízení věcného břemene ve výši 

195.600,- Kč. Jedná se o obnovu nn na Klukách v Nové zástavbě II. Zastupitelstvo 

pověřuje starostku obce k jednání  a podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 50/2019 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 50/2019 souhlasí se Smlouvou 

o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby číslo IV-12-6025298 Kluky, č.p. 

100/32, kde ČEZ Distribuce navrhuje jednorázovou náhradou za zřízení věcného 

břemene ve výši 10.000,- Kč. Jedná se o připojení nového odběrného místa na parcele č. 

100/32 Tůmovi. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k jednání  a podpisu smlouvy. 

 

Usnesení č. 51/2019     

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 51/2019  schvaluje  

Pachtovní smlouvu“ na pozemek parc. č. 286/3 v k.ú. Nová Lhota, pachtýři S.B. Doba 

pachtu 10 let, cena pachtu 780 Kč/rok za část pozemku o výměře 2.230 m2.,-,Zároveň 

pověřuje starostku obce k vyhotovení pachtovní smlouvy a jejímu  podpisu, včetně 

dalších úkonů s tím spojených. 

 

Usnesení č. 52/2019:  

Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 52/2019  schvaluje dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje mezi Obcí Kluky a firmou Libor 

Černohlávek, Jakub 38. Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu  Dodatku smlouvy a 

dalším potřebným úkonům s tím spojených 

 

Usnesení č. 53/2019: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 53/2019 schvaluje  Dodatek č. 12 ke 

smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu č. 

S/100183/05324108/001/2006  

mezi AVE CZ Čáslav – Obec Kluky ve výši 533,- Kč na trvale bydlícího obyvatele a 

rekreační  objekt, počet svozů 35 (směsný komunální odpad).  Zároveň pověřuje 

starostku obce k podpisu tohoto „Dodatku“.  



 

Usnesení č. 54/2019: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 54/2019 schvaluje  Dodatek č. 16 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 tohoto 

„Dodatku“. 

 

Usnesení č. 55/2019: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 55/2019 schvaluje  Obecně závaznou 

vyhlášku Obce Kluky č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platnou od 

1.1.2020 

 

Usnesení č. 56/2019: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 56/2019 Obecně závaznou vyhlášku 

Obce Kluky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů platnou od 1.1.2020 

 

Návrh usnesení č. 57/2019: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 57/2019 Obecně závaznou vyhlášku 

obce Kluky č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,  třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území obce Kluky platnou do 1.1.2020   

 

Usnesení č. 58/2019 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 58/2019 schvaluje ponechat 

cenu vodného na rok 2019 ve stejné výši roku 2018 = cena 43,02 Kč/m3 bez DPH,  tj. 

49,47 Kč s DPH 15% v jednosložkové formě/m3)  

 

Usnesení č. 59/2019 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 59/2019  schvaluje  úhradu stočného na 

rok 2020, pro kanalizaci a ČOV Kluky ve výši 38,19 Kč/m3 včetně 15%  DPH (cena 

nezměněna, stejná jako v předchozích letech). Účtování stočného dle směrných čísel 

přílohy č. 12 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  v platném 

znění.   

 

Usnesení č. 60/2019:    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 60/2019 schvaluje , 

Vodohospodářskou spol. Vrchlice-Maleč a.s. Kutná Hora k vypracování projektové 

dokumentace na akci „ Zpracovatel PD novostavba vodovodu a kanalizace pro obec 

Olšany, Nová Lhota a Pucheř za cenu 695.000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo zároveň 

pověřuje starostku obce k dalším potřebným úkonům včetně podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 61/2019:    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 61/2019 schvaluje , firmu 

Mopos, k vypracování PD na akci VO Nová Lhota 43.850,- Kč bez DPH a VO Kluky 

Nová zástavba II.Kč 19.500,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostku 

obce k dalším potřebným úkonům včetně podpisu smlouvy.  

 

 

 



 

Usnesení č. 62/2019:    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 62/2019 schvaluje , Poštu 

Partner, jejímž provozovatelem bude obec Kluky. Zastupitelstvo zároveň pověřuje 

starostku obce k dalším potřebným úkonům včetně podpisu smlouvy.  

 

Usnesení č. 63/2019: 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 63/2019 schvaluje  za 

nájemce restaurace Kluky, p. Ivana Pitělina. Zároveň pověřuje starostku k dalšímu 

jednání, včetně předání restaurace a podpisu nájemní smlouvy. 

 

Usnesení č. 64/2019: 

Zastupitelstvo svým usnesením č. 64/2019 schvaluje  Plán inventur na r. 2020 

  

Usnesení č. 65/2019: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 65/2019 schvaluje Řád pohřebišť 

v Klukách. 

 

Usnesení č. 66/2019:  

Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 66/2019  schvaluje Sbírku na Opravu 

kostela sv. Jana Křtitele na Klukách p.č. st. 2 v katastrálním území Kuky u Čáslavi. 

Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu  potřebným k úkonům s tím spojených. 

 

Usnesení č. 67/2019:  

Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 67/2019  schvaluje podat žádost o dotace 

do programu 129660 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2020 

– Oprava soch sv. Floriana a sv. Jana Nepomuckého. Zároveň pověřuje starostku obce 

k podpisu  potřebným k úkonům s tím spojených. 

 

Usnesení č. 68/2019:  

Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 68/2019  schvaluje podat žádost o dotace 

z Programu Ministerstva kultury – Oprava sakristie a zádveří kostela sv. Jana Křtitele 

na Klukách. Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu  potřebným k úkonům s tím 

spojených. 

 

Usnesení č. 69/2019:  

Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 69/2019  schvaluje podat žádost o dotace 

do Středočeského kraje – Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje a ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – Oprava sakristie a stavebně 

historický průzkum – Kostel sv. Jana Křtitele na Klukách. Zároveň pověřuje starostku 

obce k podpisu  potřebným k úkonům s tím spojených. 

 

Usnesení č.70/2019:  

Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 70/2019  nechvaluje,  

-   Vymezení ploch pro skladovací prostory k zemědělské výrobě (pozemky p.č. 168/12, 

168/5,31/2, 169/1, 34/1 v k-ú. Nová Lhota). Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu  

potřebným k úkonům s tím spojených. 

 

 

 



 

Usnesení č. 71/2019:  

Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 71/2019  nechvaluje 

-  zastavitelnou plochou s funkčním určením: výroba a výrobní služby pro umístění 

fotovoltaické elektrárny (pozemek p.č. 31 v k.ú. Pucheř). Zároveň pověřuje starostku 

obce k podpisu  potřebným k úkonům s tím spojených 

 

Usnesení č. 72/2019:  

Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 72/2019  nechvaluje  

- umístění navržené plochy na víceúčelového sportoviště pro takové druhy sportu, které 

není vhodné umístit do zastavěného území na pozemcích p.č. 374/2 a 384 v k-ú- Olšany u 

Čáslavi ( nejspíše střelnice – hluk, navíc je plocha sportoviště požadována na plochách 

s velmi kvalitní zemědělskou půdou zařazenou do I. a II. třídy ochrany ZPF, odejmutí ze 

ZPF těchto kvalitních půd je možné pouze pokud veřejný zájem převyšuje veřejný 

zájem ochrany ZPF). Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu  potřebným k úkonům 

s tím spojených. 

 

Usnesení č. 73/2019: 

Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 73/2019  schvaluje Smlouvu o sdružených 

službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) mezi Obcí Kluky a obchodní 

firmou ČEZ ESCO, a.s. Duhová 1444/2, Praha. Zároveň pověřuje starostku obce 

k podpisu  Smlouvy a dalším potřebným úkonům s tím spojených. 

 

 


