Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 07. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12. září 2011

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
Kontrolu Usnesení z 06. jednání ZO
Informace o ukončených dotačních titulech roku 2011
Aktuální informace o podané žádostí o dotaci přes MAS Železnohorský region a připravovaných projektech
pro podání žádostí na PK i evropské programy (PRV) pro rok 2012 – zápis bod 2A c), d) – 2B a) – c)
4. Informace o čerpání rozpočtu obce k 31.07. 2011
5. Podrobnou zprávu o situaci v připravovaných změnách v dopravní obslužnosti a nedostatcích v návrzích
jízdních řádů pro období od 11.12.2011
6. Informace o stavu zpracování Územního plánu Klešice a o jednáních ve věci ÚP Klešice
7. Zprávy výborů finančního a kontrolního
8. Postup jednání ve věci parkování vozidel u nemovitosti čp. 25
9. Podané žádosti občanů
10. Informaci o odborné přípravě zásahové jednotky obce
1.
2.
3.

II. Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program dnešního jednání ZO
Podání žádosti DT pro rok 2012 z POV PK „Oprava části místní komunikace“ v Klešicích před čp. 4
Rozpočtové opatření č. 4/2011
Postup starostky s dosavadním jednáním a nutnost zajištění dopravní obslužnosti do místní části Nákle
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, č. IP-122003796/VB/02 – přípojka nn
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno a souhlasu se zřízením stavby č. Net/OSNM/2010
– plyn přes obecní pozemky pro stavbu STL plynovod + 3 ks přípojek s VČP Net Hradec Králové
Zařazení části obecního pozemku p.č. 423/2, k.ú. a obec Klešice do zpracovávaného konceptu ÚP Klešice
Uzavření nájemní smlouvy na část špýcharu za stanovenou cenu na dobu 5 let s vyřešením úhrad za
elektrickou energii s p. Milanem Růžičkou
Žádost p. Pavla Jonáše ml. o souhlas s parkováním nákladního vozidla na pozemku p.č. 144/32

III. Neschvaluje
1.

Žádost manželů Novotných, Heřmanův Městec na užívání části pozemku p.č. 581/1 k požadovanému účelu

IV. Ukládá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

pokračovat v řešení neuhrazených místních poplatků – vyžádat u právničky obce přípravu dalšího postupu
zodpovídá : starostka termín : 15.10.2011
dokončit vnitřní směrnici O provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků
zodpovídá : místostarosta termín : 15.10.2011
zpracovat vnitřní směrnici Spisový a skartační řád
zodpovídá : starostka termín : 31.10.2011
sledovat vývoj v možnostech podávání žádostí dotačních titulů pro rok 2012 a provádět potřebné úkony
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : průběžně
vložit na stránky MMR žádost o dotaci z POV PK a odeslat originály na PK dle dnešního Usnesení, bod II/2
zodpovídá : starostka termín : 30.09.2011
připravit rekapitulaci rozpočtu s RO 1 až RO 4/2011 a čerpání rozpočtu k 30.09.2011
zodpovídá : R. Krádlová termín : 15.10.2011
pokračovat v jednáních ve věci zajištění dopravní obslužnosti m.č. Nákle
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : průběžně
podepsat Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno dle dnešního Usnesení, bod II/5 a II/6
zodpovídá : starostka termín : 30.09.2011, 30.11.2011
informovat pořizovatele a zhotoviteli o závěrech z dnešního jednání ve věci ÚP Klešice
zodpovídá : starostka termín : 25.09.2011
předat přílohu k zápisu KV – třídění odpadů
zodpovídá : J. Jonášová termín : 30.09.2011
podepsat NS na část špýcharu s p. Milanem Růžičkou dle zápisu
zodpovídá : starostka termín : 15.10.2011
informovat písemně manžele Novotných, Heřmanův Městec o zamítnutí jejich žádosti
pozvat p. Pavla Jonáše ml. k seznámení s podmínkami parkování nákladního vozidla na obecním pozemku
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 25.09.2011
připravit návrhy na řešení situace u čp. 25 (p.Vyhnal) zodpovídají : všichni zastupitelé termín : 15.10.2011

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta

Marie Stará,v.r.
starostka

