Obec K L E Š I C E , 538 03
Usnesení z 27. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 10. března 2010

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kontrolu Usnesení z 26. jednání ZO
Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2009
Informace o hospodaření obce a závěrečném účtu za rok 2009
Návrh postupu prací při realizaci PD kanalizačních přípojek k nemovitostem
Informace ve věci zahájení svozu biologického odpadu v obou místních částech obce
Aktuální informace o dotačních titulech roku 2010
Informace o hospodaření a závěrečném účtu Svazku obcí Heřmanoměstecko za rok 2009
Informace o dosud známých neinvestičních nákladech škol
Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2009
Zprávu o stavu veřejného pořádku Policie ČR v rámci Obv. odd. Heřmanův Městec za rok 2009
Vnitřní směrnice obce č. 1 – 4 /2010
Zápis finančního výboru a informace kontrolního výboru
Zprávu komise sociální a kulturní, zpracovaných výkazech za rok 2009 včetně Obecní knihovny,
informace o připravovaných akcích v obci - viz. zápis, bod 9 i) – 9 m)

II. Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Program dnešního jednání ZO
Záznam z provedené inventarizace majetku, pohledávek a závazků včetně výsledku inventarizace za
rok 2009
Rozpočtové opatření č.01/2010
Zhotovitele PD akce „Kanalizační přípojky Klešice“ včetně podání žádosti o územní souhlas
Úhradu nájmu nádob na biologický odpad pro soukromé nemovitosti pro rok 2010 dle bodu 6 zápisu
Pověření starostky obce zastupovat obec při jednáních, souvisejících s dotací Fiche 3 – Obnova a
výstavba v oblasti sportu a volnočasových aktivit – Rekonstrukce sportovních ploch včetně podpisů
dokumentů
Zhotovitele akce „Nákle – plocha pod kontejnery na tříděný odpad„
Úpravu odměny místostarosty dle bodu 9 d)
Vyslovuje souhlas s ceníkem Czech Point

III. Ukládá
a)

průběžně dokončovat úkoly rozpracované úkoly z předchozích jednání zastupitelstva obce
zodpovídají : místostarosta, Ing. Černovský a určení zastupitelé termíny : dle zápisů

b)

provést likvidaci vyřazeného majetku při inventarizaci
zodpovídají : místostarosta, Ing. Černovský termín : 15.05.2010

c)

vyvěsit na úřední desku a elektronickou úřední desku závěrečný účet obce Klešice a Svazku obcí
Heřmanoměstecko
zodpovídá : starostka termín : 15.03.2010

d)

podepsat Smlouvu o dílo se zhotovitelem akce „Kanalizační přípojky Klešice“ včetně podání žádosti o
územní souhlas
zodpovídá : starostka termín : 15.03.2010

e)

zpracovat seznam nemovitostí soukromých vlastníků pro přidělení nádob na svoz bioodpadů
zodpovídá : ing. Černovský termín : 24.03.2010

f)

informovat zastupitele o jednotlivých krocích ve věci dotací 2010
zodpovídá : starostka obce termín : průběžně
zadat objednávku na provedení práce „Vybudování plochy pod kontejnery na tříděný odpad“ v Nákli
zodpovídá : starostka termín : 02.04.2010
zajistit lékařské prohlídky členů JPO V
zodpovídá : ing. Černovský, M. Hodek termín : 30.06.2010
provést kontrolu úhrad místních poplatků k 31.03.2010 a předložit výsledek
zodpovídá : M. Buriánová
termín : 10.05.2010

g)
h)
i)

Bohumil Vaníček, v.r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne : 17.03.2010
Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne :
01.04.2010

Marie Stará, v.r.
starostka obce

