
Zápis č. 3/2021 zasedání ZO ze dne 27.4.2021 

 
Usnesení č. 11/2021    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 11/2021 schvaluje 

Rozpočtové opatření  Obce Kluky č. 2/2021 

 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 12/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 12/2021 schvaluje koupi zahradního 

traktoru STARJET P6 PRO od firmy SECO za cenu 214.900,- Kč vč. DPH. Zároveň 

pověřilo starostku obce k potřebným úkonům s tím spojených. 

 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 13/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 13/2021 schvaluje  podání žádosti o 

poskytnutí  dotace na Ministerstvo vnitra ČR a na Středočeský kraj na pořízení 

dopravního automobilu v pro SDH Olšany. Zároveň pověřuje starostku obce k dalšímu 

jednání a podpisu žádosti. 

 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 14/2021 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 14/2021 schvaluje  Dodatek č. 13 ke 

smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu č. 

S/100183/05324108/001/2006  

mezi AVE CZ Čáslav – Obec Kluky ve výši 213,- Kč na trvale bydlícího obyvatele a 

rekreační  objekt, počet svozů 35 (směsný komunální odpad) + 680,- 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. Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu tohoto 

„Dodatku“.  

 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 15/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 15/2021 schvaluje  Dodatek č. 76 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“. 

 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 16/2021 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č .16/2021 souhlasí s Plánem společných 

zařízení v rámci Pozemkových úprav v katastrálním území Nová Lhota. Zároveň 

pověřuje starostku obce k dalším potřebným úkonům s tím spojených. 

 



Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 17/2021 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č .17/2021 schvaluje Záměr Obce Kluky 

č.1/2021 pronajmout bezplatně část pozemku p.č. 1/7, výměra 0,68 m2 zapsaný 

v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální 

pracoviště Kutná Hora, uvedený na LV č. 10001 pro obec Kluky v k.ú Kluky u Čáslavi,  

pro umístění Z-BOXU.  

 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 18/2021 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 18/2021 schvaluje pronajmout část 

pozemku p.č. 1/7, výměra 0,68 m2 zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního 

úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kutná Hora, uvedený na LV č. 

10001 pro obec Kluky v k.ú Kluky u Čáslavi,  pro umístění Z-BOXU. Zároveň pověřuje 

starostku obce k podpisu Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho 

provozování a k dalším potřebným úkonům s tím spojených. 

 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 19/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 19/2021 souhlasí se Záměrem Obce Kluky 

směnít pozemek pana FS p.č. 404/3 o výměře 311 m2, kú. Olšany u Čáslavi za pozemek 

Obce Kluky p.č. 270/3 o výměře 196 m2, kú Pucheř. Koupi pozemků od pana FS - pozemek 

p.č. 100/5 (448m2), p.č. 430 (399m2) oba v k.ú. Olšany u Čáslavi, celkem 847 m2,  cena 20,- 

Kč/m2. Prodej části pozemku p.č. 8/1 (cca 259 m2) v k.ú. Pucheř panu FS, cena 200,- 

Kč/m2. Pan FS zajistí a uhradí geodetické zaměření + geometrický plán, Smlouvu o směně, 

prodeji a koupi a zaplatí Návrh na vklad do katastru nemovitosti. Zároveň pověřilo 

starostku obce k podpisu smlouvy a dalším potřebným úkonům s tím spojených. 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

Usnesení č.20/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 20/2021 schvaluje jako zhotovitele 

Opravy místní komunikace od od vodojemu k Vodrantské ulici na Klukách firmu 

Michaela Domová, Sadská. Cena za dílo je 338.500,-Kč. Zároveň pověřilo starostku obce 

k podpisu smlouvy a dalším potřebným úkonům s tím spojených. 

 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 21/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 21/2021 schvaluje doplnění dvou sloupů 

veřejného osvětlení v lokalitě Nová zástavba. Stavbu provede firma Havel Čáslav. Cena 

za dílo je 63.217,66 Kč vč. 21% DPH. Zároveň pověřilo starostku obce k dalším 

potřebným úkonům s tím spojených. 

 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

 

 



Usnesení č. 22/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 22/2021 schvaluje jako zhotovitele VO na 

Klukách v Nové zástavbě II. firmu Havel Čáslav. Zároveň pověřilo starostku obce k podpisu 

smlouvy a dalším potřebným úkonům s tím spojených 

 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 23/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 23/2021 neschvaluje zhotovení vjezdů a 

parkovacího pruhu v celkové délce 10 m v provedení živičný povrch u každého 

rodinného domu s tím, že by cenu celkem, která činí  736.295,76 Kč vč. DPH hradila 

Obec Kluky. 

 

Výsledek hlasování:    Pro 3  Proti 4   J. Hanušová      Zdrželi se 0 

       T. Potměšil 

       J. Vojáček 

                                                                        M. Komárková 

 

 

 


