Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení ze 16. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 04. srpna 2008

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
Akci „Odkanalizování obce Klešice s napojením na ČOV Heřmanův Městec - dokumentace pro
územní řízení“ – seznámení s projektem a současný stav prací
kontrolu Usnesení z 15. jednání ZO
informace o akci „Rekonstrukce obytného domu na multifunkční dům“ – předání domu, příprava
kolaudace ČOV a domu, fakturace
informace o administraci dotačních prostředků z EU
přehled o objednávkách k vybavení objektu Obecního domu vnitřním i vnějším, postup prací na
venkovních úpravách včetně financování
zprávy o průběhu realizace a financování dotačních akcí roku 2008 dle zápisu
zprávy výborů finančního a kontrolního
informace o přípravě dotačních akcí pro rok 2009
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II. Schvaluje
program dnešního jednání ZO
způsob a termín veřejného projednání s občany – odkanalizování obce
zhotovitele akce „Rekonstrukce objektu čp. 1 – celková rekonstrukce objektu čp.1 - Vybudování
parkoviště a úprava veřejné plochy u rekonstruovaného objektu čp.1 – zeleň – firma Školky alej, Ing.
Černý, Albrechtice
rozpočtové opatření č. 4/2008 – viz. zápis, bod 7
výměnu sloupu VO proti nové budově Obecního domu
Nařízení č. 1/2008 – zimní údržba
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III. Ukládá
a)

průběžně dokončovat úkoly z předcházejících jednání zastupitelstva obce – zápis, bod 1
zodpovídají : určení zastupitelé, členové výborů a komisí termíny : dle zápisu

b)

připravit leták pro veřejné projednání odkanalizování obce s občany a zajistit doručení do všech
domácností, vyhlásit VR
zodpovídá : starostka (leták), místostarosta (doručení) termín : 12.08.2008
sledovat dokončení prací i financování akce „Rekonstrukce obytného domu na multifunkční dům“
zodpovídá : starostka, p. účetní – financování, místostarosta, F. Beran – práce termín : do ukončení
zajistit potřebné práce na publicitě akce „Rekonstrukce obytného domu na multifunkční dům“
zodpovídá : starostka termín : průběžně
zajišťovat potřebné záležitosti ohledně vybavení multifunkčního domu i venkovního prostoru včetně
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : průběžně
připravit rekapitulaci a čerpání rozpočtu včetně RO 1/2008, RO 2/2008, RO 3/2008 a RO 4/2008
zodpovídá : M. Buriánová termín : ihned
provést kontrolu konečných úhrad místních poplatků (k 30.06.2008)
zodpovídá : M. Buriánová termín : 31.08.2008
zajistit řádný průběh stěhování nábytku z Nákle do multifunkčního domu v Klešicích
zodpovídá : D. Šafránková, M. Hodek, ing. Černovský termín : průběžně
vyvěsit na úřední desky Nařízení č. 1/2008 o zimní údržbě na úřední desky a odeslat na PK
zodp. : místostarosta (vyvěšení) starostka (www + odeslání) termín : vyvěsit ihned, odeslat 31.08.08
připravovat návrhy pro podání žádostí DT – rok 2009
zodpovídají : všichni zastupitelé termín : 31.08.2008
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Bohumil Vaníček , v.r.
místostarosta

Marie Stará, v.r.
starostka

