
Zápis č. 2/1/2022 zasedání ZO ze dne 7.12.2022 

 
Usnesení č. 17/1/2022    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 17/1/2022 schvaluje 

Rozpočtové opatření  Obce Kluky č. 6/2022 

 

Usnesení č.18/1 /2022    

 Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 18/2/2022 schvaluje rozpočet Obce Kluky 

na rok 2022 

 

Usnesení č.19/1/2022    

 Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 19/1/2022 schvaluje rozpočet MŠ  Kluky 

na rok 2022  

 

Usnesení č. 20/1/2022: 

Zastupitelstvo svým usnesením č. 20/1/2022 schvaluje  Plán inventur na rok 2023 

 

Usnesení č. 21/1/2022: 

Zastupitelstvo svým usnesením č. 21/1/2022 schvaluje  finanční příspěvek pro Městskou 

nemocnici Čáslav ve výši 10.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu 

jednání a podpisu této smlouvy.  

 

Usnesení č. 22/1/2022 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 22/1/2022 souhlasí s Darovací 

smlouvou od Římskokatolické farnosti Třebonín. Předmětem smlouvy je socha „Kristus na 

Kříži“. Socha bude umístěna v kostele sv. Jana Křtitele v Nové Lhotě. Zastupitelstvo 

pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a podpisu této smlouvy.  

 

Usnesení č. 23/1/2022 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 23/1/2022 souhlasí s Darovací 

smlouvou od Římskokatolické farnosti Třebonín. Předmětem smlouvy je finanční dar ve 

výši 70.000,- Kč. Dar je poskytnutý na provedení nátěru šindelové střechy kostela sv. Jana 

Křtitele v Nové Lhotě. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a podpisu 

této smlouvy.  

 

Usnesení č. 24/1/2022 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 24/1/2022 souhlasí se zálohami 

na zajišťování a financování dopravní obslužnosti pro rok 2023 ve výši 76.477,- Kč. 

Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a podpisu této smlouvy.  

 

Usnesení č. 25/1/2022 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 25/1/2022 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.26/1/2022 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.26/1/2022 schvaluje podání žádosti o dotaci 

prostřednictvím MAS lípa pro venkov na IROP.  Zastupitelstvo pověřuje starostku obce 

k dalšímu jednání a podání žádosti. 

 

Usnesení č.27/1/2022 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.27/1/2022 schvaluje podání žádosti o dotaci 

Programu 2023 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, Tematické zadání Obnova památek 

určených ke společenskému využití. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu 

jednání a podání žádosti. 

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

 

Usnesení č. 28/1/2022 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 28/1/2022  schvaluje Cenovou 

nabídku od firmy TIBA TON CZ, Chvaletice na nákup betonových trub a příslušenství na 

zatrubnění příkopu v Olšanech . Zároveň pověřuje starostku obce k objednání a koupi 

zboží. 

 

Usnesení č. 29/1/2022 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 29/1/2022 schvaluje  bezplatné vytyčení 

části obecních pozemků na základě schváleného návrhu Komplexních pozemkových úprav 

v kat. území Nová Lhota 

Zároveň pověřuje starostku k podání žádosti na Státní pozemkový úřad.  

 

Usnesení č. 30/1/2022 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 30/1/2022 schvaluje žádost o vytyčení cesty 

p.č. 10001/68 s tím, že cestu žadatelé RL a VP cestu osejí trávou a budou ji udržovat. .  

Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání. 

 

Usnesení č. 31/1/2022 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 31/1/2022  nesouhlasí se 

Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č: KHKLU, kde Vantage Towers s.r.o. 

zaplatí zaplatí jednorázovou náhradou za zřízení věcného břemene ve výši 120.000,- Kč vč. 

DPH. Jedná se o připojení základní stanice telekomunikační sítě Vantage Towers spol. 

s.r.o.. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a podpisu této smlouvy.  

Výsledek hlasování:    Pro 0  Proti 7   Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 32/1/2022 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 32/1/2022 souhlasí se 

Smlouvou o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce 

k dalšímu jednání a podpisu této smlouvy 

 

Usnesení č.33/1/2022 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.33/1/2022 schvaluje podání žádosti o 

Dotaci z Programu 2022 na podporu provozu venkovských prodejen ve Středočeském kraji 

„OBCHŮDEK 2021+“. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a podání 

žádosti. 

 

 



 

 
 


