Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 18. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 10. prosince 2008

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
kontrolu Usnesení ze 17. jednání ZO
závěrečné informace o ukončení akce „Rekonstrukce obytného domu na multifunkční dům“ včetně
stěhování, otevření a zahájení činnosti
podrobné informace a přehled vyúčtování dotačních akcí v roce 2008
plnění finančního rozpočtu roku 2008 včetně RO č.1 - RO č. 6/2008
zprávy výborů finančního č. 6/2008, 7/2008 a kontrolního č. 6/2008
seznámení s příkazem starostky k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2008
zprávu o metodické návštěvě ředitelky MěK Chrudim v Obecní knihovně Klešice
informace a materiály z dalších soudních jednání ve věci podané žaloby právního zástupce F. O. Kinského
na obnovu řízení a Usnesení Nejvyššího soudu v Brně v dané věci
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program dnešního jednání ZO
projednaný návrh FV na udělení finančních darů a odměny za rok 2008
převod části finančních prostředků obce na prémiový vklad u ČS., a.s.
rozpočtové opatření č. 6/2008 – viz. zápis, bod 3
změnu pracovního úvazku p. účetní a pracovní úvazek p. uklizečky
vyrovnaný rozpočet obce pro rok 2009 ve výši 3.467.000,- Kč na straně příjmů a 3.467.000,- Kč na straně
výdajů
komentář k Rozpočtovému výhledu 2007 - 2010
předložená vyúčtování dotačních titulů za rok 2008
rozpočtové opatření č. 1/2008 a č 2/2008 Svazku obcí Heřmanoměstecko
rozpočet pro rok 2009 Svazku obcí Heřmanoměstecko ve výši 434.000,- Kč na straně příjmů a 527.000,- Kč
na straně výdajů
vnitřní směrnice č. 01/2008 a č. 02/2008 – zápis, bod 7 c), 7d)
zhotovitele Odkanalizování obce Klešice s napojením na ČOV Heřmanův Městec - PD ke stavebnímu
povolení – zápis bod 7e)
zhotovitele dokončení akce Výměna stožárů VO v obci Klešice – dokončení, zápis bod 7e)
podání žádostí o dotace pro rok 2009 – viz. zápis, bod 7e)

III. Ukládá
připravovat materiály pro skartaci a podání návrhu na SOkA Chrudim
zodpovídá : místostarosta termín : 28.02.2009
b) dle potřeby doplňovat vybavení MF domu a podávat náměty na jeho další nekomerční využití pro občany
obce
zodpovídají : všichni zastupitelé termín : průběžně, úkol trvalý
c) zpracovat přehled čerpání rozpočtu včetně RO 1/2008 – 6/2008 v kapitolách a přehled rozpočtu za rok 2008
po ukončení všech účetních operací
zodpovídá : M. Buriánová termín : ihned (RO), 10.02.2009 (závěr)
d) realizovat převod stanovené části finančních prostředků na pojištěný produkt v ČS, a.s. – bod 3
zodpovídá : starostka termín : 31.12. 2008
e) informovat účetní obce o závěru ve věci udělení fin. darů a odměny zodpovídá : starostka termín : ihned
f) sepsat nové pracovní smlouvy s p. účetní a p. uklizečkou
zodpovídá : starostka termín : 31.12. 2008
g) připravit a předat poptávky na opravu střechy – hasičárna Nákle
zodpovídají : F. Beran, R. Krádlová termín : 15.02.2009
h) připravit soupisy majetku obce jako podklady pro inventarizaci za rok 2008
zodpovídá : účetní obce termín : 31.12.2008
i) zajistit aktualizovaná data z KN a jejich instalaci do počítače
zodpovídá : starostka termín : 10.01.2009
j) řádné provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2008 a předání soupisů starostce
zodpovídá : M. Buriánová termín : 31.01.2009
k) vyrozumět firmu Multiaqua Hradec Králové a podat žádost o dotaci z PK – na další stupeň PD
odkanalizování obce
zodpovídá : starostka termín : 31.12.2008
l) vyrozumět f. Vl. Polák o rozhodnutí ZO a zajistit podrobnou prohlídku lokalit – Výměna stožárů VO Klešice dokončení zodpovídá : starostka (vyrozumění), místostarosta (součinnost) termín : 31.12.08, 28.02. 2009
m) zajistit revizi komínu v čp. 32 a dál dle zápisu, bod 7d)
zodpovídá : D. Šafránková termín : 15.01.2009
n) uvolnit ½ plechového skladu pro hasiče
zodpovídá : místostarosta termín : 31.01.2009
o) informovat písemně podnikatele o možnostech ve věci svozu komunálního odpadu v roce 2009
zodpovídá : starostka termín : 10.01.2009
p) zjistit stav dopravních značek na MK v obou místních částech, připravit seznam pro jejich obnovu
zodpovídají : místostarosta, ing. Černovský termín : 31.01.2009
q) vytipovat vhodná místa pro výsadbu okrasných stromů (i jednotlivých) v Klešicích
zodpovídají : všichni zastupitelé termín : 15.02.2009
r) zajistit řádný stav a provoz VO v obci
zodpovídá : místostarosta termín : 15.01.2009, dále trvale
s) prověřit oprávněnost požadavku na pokácení vrby u p. Svatušky
zodpovídá : místostarosta, F. Beran termín : 31.01.2009
a)

Bohumil Vaníček , v.r.
místostarosta

Marie Stará, v.r.
starostka

