Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 21. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 01. července 2009

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kontrolu Usnesení z 20. jednání ZO
dopis se žádostí hejtmana PK ve věci Hospic Chrudim a související informace
podrobné informace o průběhu všech jednání v záležitosti „Odkanalizování obce Klešice s napojením
na ČOV Heřmanův Městec“
informace o situaci vývoje rozpočtu obce v souvislosti s ekonomickou krizí
aktuální informace o dotačních titulech pro rok 2009 – podrobně zápis, bod č. 5a) – 5e)
informace o opravě střechy Hasičárny v Nákli a nabídku na opravu poškozeného tarasu na toku
Podolského potoka proti čp. 17 v Klešicích, včetně dosud podniknutých kroků
zápisy FV č. 2/2009 a 3/2009 a další informace
zápisy KV č. 1/2009, 2/2009 a 3/2009 a další informace
informace – hasiči, sociálně kulturní komise, projednání Návrhu JŘ ČD pro období 2009 - 2010

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

6.
7.
8.

program dnešního jednání ZO
finanční příspěvek občanskému sdružení Smíření Chrudim – investoru stavby Hospic v Chrudimi
další pokračování prací na PD k SP akce „Odkanalizování obce Klešice s napojením na ČOV
Heřmanův Městec“
pověření starostky obce k jednání za obec v jednáních, souvisejících s výstavbou kanalizace, včetně
podpisů při jednáních – viz. zápis, bod č. 3
návrh Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí mezi Obcí Klešice a společností VaK, a.s. Chrudim ve věci
uložení výtlačného kanalizačního potrubí pro akci „Kanalizace Klešice“ do pozemku p.č. 1087/98 v k.ú.
Heřmanův Městec
rozpočtové opatření č. 2/2009 obce Klešice – viz. zápis, bod 4
postup prací ve věci realizace jednotlivých dotačních titulů pro rok 2009 dle zápisu, bod 5
rozpočtové opatření č. 2/2009 svazku obcí Heřmanoměstecko – viz. zápis, bod 6

III. Ukládá
1.
2.

dokončit úkoly z předcházejícího jednání zastupitelstva obce – zápis, bod 1
zodpovídají : určení zastupitelé, členové výborů termíny : dle zápisu
starostce obce dle potřeby zastupovat obec při jednáních v souvislosti s výstavbou kanalizace včetně
podpisů při jednáních
zodpovídá : starostka, termín : průběžně

3.

informovat zpracovatele PD pro SP o výsledku jednání a odeslat Pozemkovému fondu v Chrudimi
požadované dokumenty
zodpovídá : starostka, termín : 10.0.2009

4.

zjistit možnosti – způsob a předání schválené částky OS Smíření pro Hospic v Chrudimi
zodpovídá : starostka, termín : 10.08.2009
rekapitulaci a čerpání rozpočtu včetně RO 1/2009 a 2/2009
zodpovídá : M. Buriánová termín : 10.07.2009
průběžně pracovat na úkolech v souvislosti s dotačními tituly pro rok 2009
zodpovídají : starostka, F. Beran, místostarosta termín : průběžně
včas zpracovávat zápisy FV a KV a předávat starostce
zodpovídají : předsedové FV a KV termín : trvale
připravit připomínky pro JŘ ČD a zúčastnit se jednání 14.07.2009
zodpovídá : místostarosta termín : 14.07.2009
připravovat pro konečné zpracování Rozpočtový výhled pro léta 2011 – 2013 s provedením kontroly
roku 2010
zodpovídá : M. Buriánová, p. účetní, starostka termín konečného návrhu : 30.09.2009

5.
6.
7.
8.
9.

10. připravovat vítání občánků – 1. část
zodpovídá : M. Doležalová, starostka, místostarosta

Bohumil Vaníček, v.r.
místostarosta

termín : 20.08.2009

Marie Stará, v.r.
starostka

