
   

 

    Číslo 1     Ročník 5  30. Duben 2015    Vychází čtvrtletně 

Voda a vodojem 
Koncem roku 2014 byla dokončena 

také stavba vodovodu a vodojemu pro 

obec Kluky. Od vánoc 2014 se občané, 

kteří trpěli velkým nedostatkem vody,  

začali připojovat na veřejný vodovod. 

V současné době je připojeno cca 110 

vodoměrů. Denní spotřeba vody je   

8 – 9 m3 na celou obec. Proběhly 2x la-

boratorní zkoušky a voda vyhovuje 

všem normám. 
 

Cena za vodu bude účtována v jed-

nostožkové formě a to 46,40Kč/m3. 

 

Pro rok 2015 bude odečty vodoměrů 

provádět pracovník OÚ 30.6.2015  

a 31.10.2015 

Čistírna odpadních vod 
Koncem roku 2014 byla dokončena v obci Kluky výstavba tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod. Od za-

čátku roku 2015 se občané připojují na novou kanalizaci. Lhůta pro připojení  trvá do 30.6.2015. Po 1.7.2015 

bude muset vlastník nemovitosti, který není na tlakovou kanalizaci napojen, prokázat, jakým způsobem likvi-

duje domovní splaškový odpad. U těchto občanů se budou provádět kontroly příslušnými orgány.  

Likvidace domovního splaškového  

odpadu je do 30.6.2015 ZDARMA. Od 

1.7.2015 bude zpoplatněna. Cena  

bude včas zveřejněna. 
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Poplatky 
Poplatky v roce 2015 

Popelnice          

osoba s trvalým pobytem 600,- Kč 

rekreační objekt 600,- Kč 

Pes    

jeden pes 60,- Kč 

druhý a každý další pes 90,- Kč 

 

Tyto ceny platí při zaplacení do 

31.5.2015. Po tomto datu budou 

vybírány poplatky v plné výši, tj.: 

Popelnice   

osoba s trvalým pobytem 878,- Kč 

rekreační objekt 878,- Kč 

 

Forma úhrady 

1. Osobně v kanceláři OÚ 

 Pondělí, středa, čtvrtek, pátek:      

  8.00 – 11.00 

 Úterý         

  8.00 – 11.00,  13.00 – 16.30 

2. bankovním převodem 

 č.ú.:  11529161/0100  

 Variabilní symbol dle obce: 

 Kluky 1 číslo popisné 3722 

 Pucheř 2 číslo popisné 3722 

Olšany 3 číslo popisné 3722 

Nová Lhota 4 číslo popisné 3722 

 

Příklad variabilního symbolu:   

Obec Olšany čp. 12      3123722 

SEZNAM  USNESENÍ  2015 

Zápis č. 1/2015  zasedání ZO ze dne 10. 2. 2015 

 

Usnesení č. 1/2015:    

  Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 1/2015 bere na  

vědomí Rozpočtové  opatření Obce Kluky:  

  RO č. 1=  upravené příjmy   minus 700,00 Kč  (pol. 4112)  

       a upravené výdaje minus 700,00 Kč ( § 6171) 

  RO č. 2= změna příjmů a výdajů vybraných paragrafů a položek 

 

 

Usnesení č. 2/2015 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 2/2015 schvaluje : 

1) přijetí finančního daru příspěvkovou organizací MŠ Kluky od fyzické osoby  

ve výši 10 000,00 Kč   

2) přijímání finančních darů pro příspěvkovou organizaci M  Kluky dle zákona  

č. 250/2000 Sb., o  rozpoč. pravidlech úz. rozpočtů  v platném znění 

 

 

Usnesení č. 3/2015:    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 3/2015 neschvalu-

je žádost na snížení nájemného restaurace Kluky čp. 100.  

 

 

Usnesení č. 4/2015 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 4/2015 schvaluje  

Smlouvu  příkazní (č. smlouvy: SP/002/2015) mezi Obcí Kluky a Stanislavou  

Hrstkovou, IČO: 71286870 na provádění činností odborného zástupce 

k zajištění provozování vodovodu, kanalizace a ČOV pro veřejnou  potřebu 

obce Kluky od 1.1.2015. 

 

 

Usnesení č. 5/2015 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 5/2015 schvaluje  

zvýšení pokladního limitu Obecního úřadu Kluky na 35 000,- Kč 

 

 

Usnesení č. 6/2015 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 6/2015 schvaluje  

žádost o dotaci v r. 2015 na výstavbu dětského hřiště Kluky v nové  zástavbě   

a  doplnění hřišť herními prvky v obci OL a NL z dotačního titulu Ministerstva 

pro místní rozvoj 
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Zápis č. 2/2015  zasedání ZO ze dne 12. 3. 2015 

 

Usnesení č. 7/2015 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 7/2015 schvaluje  OZV č. 1/2015 o stanovení systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území obce Kluky 

 

Usnesení č. 8/2015 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 8/2015 schvaluje  nabídku ing. Flídra na vyhotovení geom. 

plánu na věcná břemena přivaděče z Močovic a dvou ulic v Klukách ve výši 38 000,00 Kč (bez DPH), tj. podklady pro 

vklad do katastru nemovitostí. 

 

 

 

 

Zápis č. 3/2015  zasedání ZO ze dne 7.4. 2015 

 

Usnesení č. 9/2015 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 9/2015 schvaluje  cenu vodného pro obec Kluky na 2015 ve 

výši 46,40 Kč s DPH/m3  v jednosložkové formě 

 

Usnesení č. 10/2015    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 10/2015 schvaluje  podání žádosti o dotaci na projekt 

„Teplo a pohoda v budově OÚ Kluky“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Stře-

dočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 10 % z celkových uzna-

telných nákladů akce/projektu.“ 

 

Usnesení č. 11/2015:    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 11/2015 bere na vědomí Rozpočtové  opatření Obce Kluky:   

RO č. 3 – nákup pozemku = navýšení paragrafu 2341 – voda 

 

Usnesení č. 12/2015:    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 12/2015 schvaluje návrh závěrečného   účtu Obce Kluky za 

rok 2014 včetně výsledku hospodaření MŠ Kluky 

 

Usnesení č. 13/2015:    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 13/2015 neschvaluje žádné parkování na pozemku  

parc. č. 101/16) v k.ú. a obci Kluky. Přes tento pozemek je pouze povolen vjezd p. E. bytem Kluky na zahradu ( pozemek 

parc. č. 101/15) za  podmínky, že vymezený pozemek obce použitý k průjezdu na zahradu nebude poškozován a bude 

prováděna jeho pravidelná údržba  (viz.usnesení ZO č. 7/2008) 

 

Usnesení č. 14/2015:    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 14/2015 schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení  

věcného břemene mezi Obcí Kluky a ČEZ Distribuce, na  pozemek parc. č. 411/3 v k.ú. Olšany  

 

Usnesení č. 15/2015:    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 15/2015 schvaluje   Dodatek č. 9 ke smlouvě na zajištění 

odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu mezi Obcí Kluky a AVE CZ Čáslav 
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Ohlédnutí za akcemi, které již proběhly 

MDŽ a vítání jara v Olšanech. 

Jak se stalo již dobrou tradicí, přivítaly i letos ženy  

v Olšanech spolu s dětmi příchod jara a rovněž os-

lavily svůj krásný svátek. Děti zarecitovaly, zatančily 

a popřály všem maminkám i babičkám. 

Hrála hudba a obsluha byla jako vždy vzorná. Samo-

zřejmě nechybělo něco dobrého k zakousnutí  

a tak nálada byla, jak jinak, než sluníčková. 

 

 

 

MDŽ Kluky 

Ženy ženám. Po loňském úspěchu jsme se těšily na 

letošní setkání žen u příležitosti MDŽ. Oslavu jsme 

pojaly ve stejném duchu jako loni a úspěch se dosta-

vil. Odpoledne nám zpestřilo vystoupení dětí z naší 

mateřské školy, které nezapomněly ani na drobné  

dárečky pro všechny ženy. Myslíme,  že se mezi námi 

cítil dobře i jediný muž Pavel Spálený, který celé  

odpoledne i přes naše protesty statečně a neúnavně 

fotografoval. 
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MDŽ Nová Lhota 

Také v Nové Lhotě proběhla oslava MDŽ za velké 

účasti místních žen. K tanci a poslechu hrál na harmo-

niku pan Nováček. Odpoledne proběhlo  v příjemné 

atmosféře. 

Dětský karneval 

V sobotu 11. Dubna 2015 jsme v naší hospůdce na 

Klukách přivítali jaro dětským karnevalem. Děti tan-

covaly, zpívaly, hrály hry, malovaly, jedly připravené 

občerstvení a vyhrávaly v tombole. Společnost pří-

jemná, děti spokojené. Více foto najdete na stránce 

www.zenykluky.estranky.cz  
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Proměny našich obcí 
Rodinný dům čp.46 při hlavní silnici v obci Kluky. 

Dříve zde bydleli Stehlíkovi. Na konci roku 2013 

dům koupili a opravili manželé Spálený.  

„Kamkoli jdete, bez ohledu na to, jaké je počasí, vždy 

přineste své vlastní slunce.“  

Odpady 
 

Na základě novely zákona o odpadech jsou obce povinny řešit ukládání bioodpadu. 

 

Obec Kluky obdržela 160 ks bionádob o objemu 240 l ( hnědé popelnice). 

Bionádoby jsou k vyzvednutí na OÚ Kluky.  

 

Není povinností vlastníků nemovitostí si tuto nádobu pořídit, mohou si tento odpad ukládat např. na domácí 

kompost. Nesmí být ale ukládán do nádob na směsný komunální odpad (klasické popelnice), v  tomto případě 

nebude popelnice vyvežena. 

 

Bioodpad 

pátek, sudý týden počínaje 17.4.2015 každých 14 dní do 30.10.2015 včetně 

 

Směsný komunální odpad 

pátek, lichý týden počínaje 24.4.2015 každých 14 dní, od 6.11.2015 každý týden až do dubna 2016 
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Plánované akce 

 

 

 Naši jubilanti 

Všem ještě jednou přejeme hodně zdraví, štěstí  

 pohody do dalších let. 

Kluky 

Zdeněk Čálek 

Věra Zinková 

Růžena Tůmová  

Božena Urbanová 

Růžena Stehlíková 

Anna Mezerová 

Naděžda Jeřábková 

Božena Bílková 

    

Olšany  

Blažena Vobořilová 

Jan Šlejtr 

      

Slavomír Vyčítal 
Nová 
Lhota 

František Hanuš 

OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ 

2.1.2015 Emílie Kutilová, Kluky 

9.2.2015 Radmila Šrámková, Kluky 

 Luboš Kantůrek, Pucheř 

Dimitriu Štefan, Nová Lhota  

Kluky  

Vítání občánků Bude upřesněno 

Dětský den 20.6..2015 

Výlet do ZOO Praha Bude upřesněno 

Duchovní akce— kostel 22.5.2015 19:00 

Noc kostelů— kostel 29.5.2015 16:00 

Nová Lhota  

koncert Kutnohorský komorní  

orchestr — kostel  
23.5.2015 

Mše svatá pouťová — kostel 28.6.2015 

Mše svatá posvícení — kostel  13.9.2015 
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NOVINY OBCE KLUKY 

Vydává: Obecní úřad Kluky, Kluky 56, tel. 327  377 426, fax 327 377 426; e-mail novin: noviny.kluky@seznam.cz 

Redakce: Jurášová Dagmar, Kurcsová Jindřiška, Nesnídalová Jana, Polák Stanislav, Spálený Pavel, Vrbová Naděžda   

Tabulka zápasů SK Kluky — Jaro 2015 III. Třída 

22.3 2015   Kluky -  Hlízov  15:00 1:0 (0:0) 

branky: Osztatni Ladislav  

29.3.2015   Paběnice „B“ – Kluky  15:00 2:2 (0:1) PK 3:5 

Branky: Houfek Martin, Siváček Roman   

05.4.2015   Kluky – Rataje n. Sázavou  15:00 1:2 (1:0) 

Branky: Píška Pavel  ČK: Osztatni Ladislav — 0  

12.4.2015   Kluky – Horky  16:30 2:3 (0:1) 

Branky: Navrátil Martin, Vavřina Vladimír   

19.4.2015   Sedlec „B“ – Kluky  17:00 3:2 (0:0) 

Branky: Vavřina Vladimír, Šrámek Milan ČK: Navrátil Martin — 0 

26.4.2015   Kluky – Kácov „B“  17:00 1:4 (1:1) 

Branky: Vavřina Vladimír    

03.5.2015   Suchdol „B“ – Kluky  17:00 2:4 (1:1) 

Branky:  Osztatni Ladislav 2, Vavřina Vladimír, Šrámek Jan  

Kluky – Nové Dvory  17:00 4:0 (3:0) 10.5.2015   

Branky: Píška Pavel ,Šrámek Jan 2, Siváček Roman  

16.5.2015  Křesetice – Kluky  17:00  

30.5.2015  Tupadly „B“ – Kluky  17:00  

07.6.2015  Kluky - Červené  Janovice  17:00  

13.6.2015  Bílé Podolí „B“ – Kluky  17:00  

PŘEJEME VŠEM JARNÍ DNY PLNÉ POHODY A SLUNÍČKA 


