Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 20. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. května 2009

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
kontrolu Usnesení z 19. jednání ZO
informace o Smlouvě č. 24/2009 o spolupráci mezi Městem Chrudim a obcí Klešice ve věci
administrace žádosti o dotaci na zřízení kontaktního místa CzechPOINT
3. protokol o hodnocení nabídek ze dne 19.05.2009 k akci „Czech POINT – zřízení kontaktního místa –
plná verze“
4. aktuální informace o dotačních titulech pro rok 2009
5. sdělení ve věci opravy poškozeného tarasu na toku Podolského potoka proti čp. 17
6. informace a návrhy ve věci řešení odvozu odpadů u čp. 4
7. aktuální informace vedoucí dětí – hasičů o stavu příprav na letní tábor 2009
8. informace FV a KV dle zápisu, bod 8d), 8 e)
9. zprávu o stavu veřejného pořádku v rámci obvodního odd. PČR Heřmanův Městec za rok 2008
10. informace o akcích v měsíci květnu 2009 v obci a Obecním domě
11. informace o volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 05. – 06. 06. 2009
1.
2.

II. Schvaluje
program dnešního jednání ZO
závěrečný účet obce za rok 2008 výrokem „ZO dává souhlas s celoročním hospodařením obce Klešice
v roce 2008 bez výhrad“
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klešice za rok 2008 bez výhrad
4. návrh zastupitelů dle zápisu – bod 2 b)
5. závěrečný účet DSO Heřmanoměstecko – svazek obcí za rok 2008 výrokem „ZO dává souhlas
s celoročním hospodařením DSO Heřmanoměstecko – svazek obcí v roce 2008 bez výhrad“
6. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Heřmanoměstecko – svazek obcí za rok 2008 bez
výhrad
7. rozpočtový výhled DSO Heřmanoměstecko – svazek obcí pro roky 2011 - 2013
8. rozpočtové opatření č. 1/2009 – viz. zápis, bod 4 a)
9. text smlouvy č. 24/2009 mezi městem Chrudim a obcí Klešice o spolupráci při administraci žádosti o
poskytnutí a vyúčtování dotace dle výzvy „E-Government v obcích – CzechPOINT“, Zřízení
kontaktního míísta CzechPOINT
10. způsob výběru dodavatele technologie v rámci projektu CzechPOINT – zřízení kontaktního místa
11. dodavatele technologie v rámci projektu CzechPOINT – zřízení kontaktního místa – nabídka č. 3, tj.
firma FLAMY Pardubice
12. zhotovitele akce Oprava střechy v Nákli – Hydroizolace střechy na hasičské zbrojnici v Nákli – firmu
Jan Šmíd – izolatérství, Klešice
13. smlouvu o poskytnutí práv k užívání software číslo 13472 s firmou ALIS Česká Lípa
14. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2004881/VB/2 Klešice na
přeložku knn kabelu uzavřenou mezi obcí Klešice a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
1.
2.

III. Neschvaluje
1.
2.

Prodej ani pronájem části poz. p.č. 77/4 a části poz. p.č. 77/2 v k.ú. a obci Klešice – dle zápisu, bod 8 c)
Odprodej poz. p.č. 77/4 a části poz. p.č. 596 v k.ú. a obci Klešice – dle zápisu, bod 8 d)

IV. Vyslovilo souhlas
1.

s rozdělením finančních prostředků pro mladé hasiče ze schváleného rozpočtu dle zápisu – bod 8 h)

V. Ukládá
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dokončit úkoly z předcházejícího jednání zastupitelstva obce – zápis, bod 1
zodpovídají : určení zastupitelé, členové výborů termíny : dle zápisu
připravit podrobný rozpis závěrečného účtu za rok 2008
zodpovídá : M. Buriánová termín : 31.05.2009
vývoj rozpočtu za období leden - duben 2009
zodpovídá : M. Buriánová termín : 31.05.2009
rekapitulaci a čerpání rozpočtu včetně RO 1/2009
zodpovídá : M. Buriánová termín : 31.05.2009
zodpovědně plnit uložené úkoly bez nutnosti neustálé kontroly
zodpovídají : všichni členové ZO, předsedové výborů, komisí a vedoucí hasičů termín : trvale
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

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

podepsat smlouvu č. 24/2009 o spolupráci s obcí mezi městem Chrudim a obcí Klešice na administraci
žádosti o dotaci na zřízení kontaktního místa CzechPOINT a uhradit částku na účet města Chrudim
zodpovídá : starostka (smlouva), p. účetní (úhrada) termín : 27.05.2009
informovat písemně firmy o výsledku výběru dodavatele technického zařízení pro akci „Czech POINT
– zřízení kontaktního místa – plná verze“ a po obdržení Rozhodnutí o přidělení dotace uzavřít
s vybraným uchazečem smlouvu o dodávce technologie – zápis bod 5b)
zodpovídá : starostka termín : 25.05.2009
písemně informovat p. Šmída o rozhodnutí ZO na zhotovitele akce „Hydroizolace střechy na hasičské
zbrojnici v Nákli“
zodpovídá : F. Beran, R. Krádlová, místostarosta termín : 27.05. 2009
upřesnit vlastnictví pozemků na trase výměny stožárů VO – dokončení
zodpovídá : místostarosta, F. Beran termín : 15.06.2009
připravit k podpisu smlouvu se zhotovitelem akce Výměna stožárů VO - dokončení
zodpovídá : starostka, termín : 30.06.2009
pracovat na možnosti získání finančních prostředků z dotace svazku obcí Heřmanoměstecko pro rok
2009 na vybudování venkovní hrací plochy pro děti – místní část Nákle
zodpovídá : starostka termín : 30.06.2009
zjišťovat vhodné možnosti pro zakoupení automobilu pro HZS Klešice
zodpovídá : Ing. Černovský, M. Tobiška ml. termín : 31.08.2009

14. podepsat smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce Děčín
zodpovídá : starostka termín : 27.05.2009
15. podepsat smlouvu s firmou ALIS Česká Třebová o poskytnutí práv k užívání software
zodpovídá : starostka termín : 30.05.2009
16. informovat žadatele o odkoupení či pronájem pozemků ve vlastnicví obce o rozhodnutí zastupitelstva
obce
zodpovídá : starostka termín : 31.05.2009
17. provést prohlídku míst a zjištění skutečného stavu na pozemcích 72/4, 77/2, 77/4 a 596 ve vlastnictví
obce
zodpovídá : místostarosta, F. Beran termín : 30.06.2009
18. provést kontrolu úhrad místních poplatků za období do konce března 2009 a předat zápisy z FV
zodpovídá : M. Buriánová termín : 16.06.2009
19. předat zápisy KV
zodpovídá : Ing. Černovský termín : 16.06.2009
20. předložit seznam dětí, vedoucích a zdravotníka na letní tábor mladých hasičů 2009
zodpovídá : D. Šafránková termín : 17.06.2009

Bohumil Vaníček, v.r.
místostarosta

Marie Stará, v.r.
starostka

