
Seznam usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva  

dne 25.8.2020 
 

 

 

 

Usnesení č. 19/2020 

Zastupitelstvo obce Kluky projednalo přiložené materiály, aktuální stanovy společnosti     

Vodohospodářská společnost Vrchlice- Maleč, a.s., znalecký posudek vypracovaný paní 

Ing. Marcelou Prokopovou č. 3058/48/20 a Pravidla společnosti Vodohospodářská 

společnost Vrchlice-Maleč, a.s. pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých 

vkladů a svým usnesením č. 19/2020 schvaluje  

a) nepeněžitý vklad obce Kluky, jehož předmětem ocenění je kanalizace včetně ČOV, 

pozemků st. 195 a pč. 71/17 a příslušenství a vodovod včetně vodojemu, pozemku pč. 

101/59 a příslušenství v katastrálním území Kluky u Čáslavi a kú Močovice. 

Tlakovou kanalizaci tvoří stavební objekty : 

SO 01 –  Kanalizace z roku 2016 

SO 01.1 hlavní řady 

SO 01.2 podružné řady 

SO 01.3 domovní čerpací stanice 

SO 02 – ČOV  

ČOV – jedná se o čistírnu pro 700 EO tvořenou biologickou jednotkou (ŽB kruhová nádrž), 

kalojemem (ŽB kruhová nádrž 100 m3), provozním domkem, trubními rozvody. Areál ČOV 

je oplocený drátěným pletivem včetně vstupních vrat, je provedené napojení na rozvody NN 

a veřejný vodovod, přístup je po asfaltové zpevněné komunikaci na pč. 71/17. 

 

Vodovod tvoří stavební objekty : 

SO 01 – Vodovod z roku 2014 

SO 01.1 zásobní řady 

SO 01.2 rozvodné řady 

SO 02 – Vodojem 

SO 02.1 prefabrikovaný zemní vodojem 2 x 50 m3 včetně provozního domku 

SO 02.2 odpadní řad  

Pozemek st. 195 v kú. Kluky a pozemky pč. 71/17 a 101/59 v k.ú. Kluky,  zapsané na 

LV č. 10001 pro obec, vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj 

Katastrální pracoviště Kutná Hora tak, jak jsou uvedeny a popsány a oceněny ve 

znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec 

jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 

pro základní obor: ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo 

znaleckého posudku ve znaleckém deníku 3058/48/20, to vše ve vlastnictví 

upisovatele, hodnota nepeněžitého vkladu byla oceněna na částku 17.000.000 Kč 

(slovy: sedmnáct milionů korun českých). a 

b) jeho vložení do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská společnost 

Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, 28401 Kutná Hora, IČO: 463 56 967 

s tím, že v souvislosti s tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 2736 kusů kmenových 

akcií akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, znějících na 

jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností 

dle aktuálních stanov Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč a s emisním 

kursem 6 213 Kč a zároveň bude v souladu s § 249 zákona č. 90/2012 Sb. a Pravidly 



společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. pro zvyšování 

základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů částka ve výši 1 232,- Kč vrácena 

upisovateli.  

c) p o v ě ř u j e  

paní Naděždu Vrbovou, starostku obce Kluky, k veškerým právním jednáním a 

úkonům s tímto souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o 

vkladu, k učinění prohlášení o vkladu, k podpisu protokolu o předání a převzetí 

nepeněžitého vkladu, předání nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných 

akcií společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. znějících na 

jméno a podpisu příslušného předávacího protokolu ohledně těchto akcií. 

 

Usnesení č.20/2020 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.20/2020 schvaluje přijetí dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Zároveň schvaluje 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle Programu 2017-2020 pro poskytování 

dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova a zároveň 

pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy a dalším potřebným úkonům s tím 

spojených. 

 

Usnesení č. 21/2020 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 21/2020 schvaluje rozhodnutí, neřešit v  

projektové dokumentace vodovodní řad C1 a kanalizační řad 3-1 v Olšanech. Důvodem 

jsou velké náklady. Nemovitost č. 44  ke které by řady vedly je neobyvatelná a ani majitel 

rekonstrukci neplánuje. Řad se ukončí u hasičské zbrojnice na pozemku 392/1 hydrantem a 

proplachovací soupravou. V budoucnu bude majiteli nemovitost čp. 44 a  ZDV Krchleby, 

v případě požadavku, umožněno připojení.  

 

Usnesení č. 22/2020 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 22/2020 schvaluje jako zhotovitele nové 

ústředny pro všechny obce  a veřejného rozhlasu pro obec Novou Lhotu firmu Mopos 

Communications a.s., Pardubice. Cena za dílo je 230.070,- Kč + DPH, 278.385,- Kč vč. 

DPH . Zároveň pověřilo starostku obce k podpisu smlouvy a dalším potřebným úkonům s 

tím spojených. 

 

 

 


