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U S N E S E N Í  č. 10 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY  

ZE  DNE  19. září  2007 
 

Zastupitelstvo obce Klobuky: 
 
 

I. B e r e   n a   v ě d o m í : 
 
10/01     Kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 9. 
10/02 Informaci Pozemkové fondu o rybníku Kokovice 
10/03   Rozhodnutí KHS o malém vodovodu v Klobukách. 
 
 
II. S ch v a l u j e : 
 
10/04 Doplněný program jednání č.10 
10/05 Výběrové řízení na byt č.3 v čp. 162 Učitelská ulice, Klobuky a schvaluje prodej čtvrtého podílu 

domu za cenu 650.000,- Kč panu Michalu Kotlíkovi. Starostovi ukládá zajistit kupní smlouvu na 
prodej domu čp.162 za cenu dle usnesení zastupitelstva.  

10/06 Revokaci svého usnesení č. 07/09 - zrušit prodejní cenu bytu v čp.162 Učitelská ulice v Klobukách ve 
výši  600 000,- Kč. 

10/07 Prodej čtyř bytů včetně příslušenství a příslušné garáže v domě č.p. 162 dosavadním nájemníkům za 
cenu 550 000.-Kč - byt č. 1 manželům Holubovým, byt č. 4 manželům Zichovým, byt č. 2 manželům 
Hanzelínovým a byt č.3 dle výběrového řízení panu Michalu Kotlíkovi za 650 000,- Kč dle nabídky. 

10/08 Smlouvu o smlouvě budoucí na vybudování přeložky VN vedení s firmou ČEZ - Distribuce. Zároveň 
pověřuje starostu podepsáním uvedené smlouvy. 

10/09 Smlouvu o smlouvě budoucí s panem Michalem Kuběnským, bydlištěm Buštěhrad o prodeji 
pozemků za 30,- Kč/m2 a úhradu nákladů na zřízení přeložky VN do výše 650 000,- Kč. Zároveň 
pověřuje starostu podepsáním uvedené smlouvy. 

10/10 Úmysl prodeje části pozemku v katastru Klobuky p.č. 659/1 ve výměře 55 m2. 
10/11 Aby Pozemkový úřad vydal rozhodnutí o tom, že Obec Klobuky bude na základě zákona č.139/2002 

Sb., podle § 5 odst. 3. opatrovníkem v řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území 
Klobuky.  

10/12 Vybudování bezdrátového veřejného rozhlasu v částech Kobylníky, Čeradice a Páleček včetně 
instalace nové rozhlasové ústředny firmou MPMONT Valašské Meziříčí v roce 2008 ve výši 280.000,- 
Kč včetně DPH s možností tří splátek. Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo 
s vybranou firmou.       

 
 
 
 
 
 Zástupce starosty:                                   Starosta obce: 
 
 
 
 

Václav HENZL                                     Vladimír PROCHÁZKA 
 

_____________________________    ___________________________ 
 

Antonín SVOJANOVSKÝ 
 

_____________________________             Klobuky  dne 19. září 2007 
            


