Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 15. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 23. června 2008

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kontrolu Usnesení ze 14. jednání ZO
podrobné informace o podání žádosti o průběžné financování akce „Rekonstrukce obytného domu na
multifunkční dům“ na SZIF v Hradci Králové z prostředků EU
kompletní přehled úhrad z rozpočtu obce akce „Rekonstrukce obytného domu na MF dům“ od počátku
do 30.05.2008
informace o průběhu prací včetně termínu předání stavby „Rekonstrukce obytného domu na MF dům“
zprávy výboru kontrolního č.3/2008 a 4/2008
informaci o postupu jednání s vlastníkem části pozemků – lokalita Klešice - jih
Protokol z jednání dne 05.06.2008 u Okresního soudu v Chrudimi ve věci podané žaloby právního
zástupce Ferdinanda Kinského na obnovu řízení a úhradě jeho dlužných částek
stav prací na PD odkanalizování obce

II. Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

program dnešního jednání ZO
přijetí krátkodobého úvěru z ČS, a.s. pro obec – dle zápisu, bod 2a)
Rozhodnutí starostky č.01/2008 dle zápisu, bod 2b)
rozpočtové opatření č. 3/2008 – viz. zápis, bod 4
zhotovitele akce Výměna stožárů VO v obci Klešice – Polák Vladimír, Heřmanův Městec
zhotovitele akce Rekonstrukce objektu čp. 1 – celková rekonstrukce objektu čp.1 - Vybudování
parkoviště a úprava veřejné plochy u rekonstruovaného objektu čp. 1 – AZ stavební, s.r.o., Heřm.
Městec
koeficient pro výpočet daně z nemovitostí pro rok 2009 schválen v zákonem stanovené výši, tj. 1,0 pro
obce do 500 obyvatel

III. Neschvaluje
prodej části pozemku p.č. 554/1 v k.ú. Klešice zájemci p. Oldřich Střítežskému dle zápisu – bod 6b)

IV. Ukládá
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

průběžně dokončovat úkoly z předcházejících jednání zastupitelstva obce – zápis, bod 1
zodpovídají : určení zastupitelé, členové výborů a komisí termíny : dle zápisu
zajistit řádný provoz ČOV u čp. 4
zodpovídá : místostarosta, Ing. Černovský termín : ihned, následně trvale
informovat p. účetní o Rozhodnutí starostky č. 01/2008 dle zápisu, bod 2b)
zodpovídá : starostka termín : ihned
sledovat dokončení prací i financování akce „Rekonstrukce obytného domu na multifunkční dům“
zodpovídá : starostka, p. účetní – financování, místostarosta, F. Beran – práce termín : trvale
připravit rekapitulaci a čerpání rozpočtu včetně RO 1/2008, RO 2/2008 a RO 3/2008
zodpovídá : M. Buriánová termín : 25.07.2008
podepsat SOD na dotační akci v Klešicích a provádět kontroly prací – dle zápisu, bod 5a), 5b)
zodp. : starostka (smlouva) termín : 04.07.08 místostarosta, F. Beran – práce termín : průběžně
připravit návrh na změny v jízdním řádu ČD pro jednání 08.07.2008 na ČD v Pardubicích
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : změny 03.07.08, schůzka 08.07.08
vyrozumět p. O. Střítežského ve věci prodeje části pozemku dle zápisu, bod 6b)
zodpovídá : starostka termín : 04.07.2008
připravovat podklady materiálu pro občany ve věci využití Obecního domu
zodpovídají : všichni zastupitelé termín : 31.07. 2008
připravit podklady – možnosti dle zákona – koeficient pro daň z nemovitostí pro následující roky
zodpovídá : M. Buriánová termín : 31.08.2008
provést kontrolu konečných úhrad místních poplatků
zodpovídá : M. Buriánová termín : 31.07.2008

Bohumil Vaníček , v.r.
místostarosta

Marie Stará, v.r.
starostka

