Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 22. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 10. srpna 2009

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
kontrolu Usnesení z 21. jednání ZO
2
žádost Pardubického kraje o bezúplatný převod pozemku p.č. 526/23 – ost. plocha, silnice, o výměře 470 m
Informace o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Pozemkovým fondem ČR a obcí Klešice –
pozemky ve správě PF ČR v souvislosti s přípravou výstavby kanalizace v obci Klešice
4. podrobné informace o průběhu realizace dotačních titulů pro letošní rok – zápis bod 6 a) – 6 d)
5. potřebu zabudování 2 sloupů pro veřejný rozhlas – lokalita Klešice západ
6. informace o kontrole SZIF Praha na dotační titul Multifunkční dům (EU)
7. informace o přípravě opravy části opěrné zdi na toku Podolka a vybrání potoka Povodím Labe, a.s.
8. zápis FV č. 4/2009 a další informace FV
9. předání obleků a obuvi HZS Klešice z prostředků Ministerstva vnitra
10. informace – zápis bod 7 g) – 7 m)
1.
2.
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II. Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program dnešního jednání ZO
2
Bezúplatný převod pozemku p.č. 526/23 ostatní plocha - silnice o velikosti 470 m v k.ú. a obci Klešice se všemi
jeho součástmi a příslušenstvím z vlastnictví obce Klešice do vlastnictví Pardubického kraje
Pronájem pozemku p.č. 554/3 p. Jaroslavě Zahrádkové – zápis bod 3
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 020 C 09/49 mezi Pozemkovým fondem ČR a obcí
Klešice ve věci „Odkanalizování obce Klešice s napojením na ČOV Heřmanův Městec“ – zápis, bod 6 c)
Rozpočtové opatření č. 3/2009
Zhotovitelem prací pro akci Regenerace obcí – Klešice (Nákle – venkovní hrací plocha pro děti) firmu p. Daniela
Marka, Klešice 92
Zhotovitelem akce „Oprava části opěrné zdi na toku Podolka“ firmu p. Radovana Čejky, Předhradí
Postup prací ve věci realizace jednotlivých dotačních titulů pro rok 2009 dle zápisu, bod 6

III. Ukládá
1.
2.

3.
4.
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dokončit úkoly z předcházejícího jednání zastupitelstva obce – zápis, bod 1
zodpovídají : určení zastupitelé, členové výborů termíny : dle zápisu
podepsat potřebný počet výtisků smluv a zajistit jejich odeslání včetně Výpisu z Usnesení ve věci bezúplatného
převodu vlastnictví pozemku p.č. 526/23 na adresu Pardubického kraje
zodpovídá : starostka, termín : 15.08.2009
podepsat nájemní smlouvu s p. Zahrádkovou na pozemek p.č. 554/3 zodpovídá : starostka termín : 12.08.2009
podepsat Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 020 C 09/49 s Pozemkovým fondem ČR
v Chrudimi a uhradit předepsaný poplatek
zodpovídá : starostka, p. účetní termín : 15.08.2009
připravit rekapitulaci rozpočtu s položkami RO č. 1 – RO č.3/2009 a vývoj rozpočtu k 31.07.2009
zodpovídá : M. Buriánová termín : 20.08.2009
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
průběžně pracovat na úkolech v souvislosti s dotačními tituly pro rok 2009, zejména CZP – zápis, bod 6
zodpovídají : starostka, F. Beran, místostarosta termín : průběžně
včas zpracovávat zápisy FV a KV a předávat starostce
zodpovídají : předsedové FV a KV termín : trvale
podepsat smlouvy o dílo a předat místa realizace
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 31.08.2009
dořešit neuhrazený místní poplatek za svoz odpadu
zodpovídá : starostka, M. Buriánová termín : 31.08.2009
připravit návrhy změny koeficientu daně z nemovitostí pro rok 2010
zodpovídá : M. Buriánová termín : 31.10.2009
připravovat podklady pro Nařízení či OZV k zimní údržbě dle novely zákona 13/1997
zodpovídá : ing. Černovský termín : 31.10.2009
zajistit přípravu místnosti pro Vítání občánků 23.08.2009
zodpovídá : M. Doležalová, místostarosta termín : 20.08.2009
sledovat informace ve věci změny jízdních řádů ČD, případně se účastnit jednání
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : průběžně
informovat občany o způsobu a potřebách třídění odpadů
zodpovídá : starostka, všichni zastupitelé termín : 10.09.2009 a průběžně
připravovat návrhy pro dotační tituly roku 2010
zodpovídají : všichni zastupitelé termín : 10.09.2009
zajistit odstranění překážek z toku
zodpovídá : místostarosta, M. Tobiška ml. termín : 10.09.2009
projednat nepořádek na obecních pozemcích za kravínem
zodpovídá : starostka termín : 15.10.2009
dokončit identifikaci pozemků – lokalita „Kravín“ včetně výměry dle návrhu smlouvy p. Bareše
zodpovídá : místostarosta, F. Beran termín : 05.09.2009
připravit schůzku ve věci pozemků – lokalita „Kravín“
zodpovídá : starostka, všichni zastupitelé
termín : 30.09.2009
Bohumil Vaníček, v.r.
místostarosta

Marie Stará, v.r.
starostka

