Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 08. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12. prosince 2011

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
Kontrolu Usnesení z 07. jednání ZO
Informace o čerpání rozpočtu obce a jeho plnění k 30.11. 2011
Postup prací na zpracování Územního plánu Klešice
Informace o ukončených dotačních titulech roku 2011 a jejich vyúčtování
Aktuální informace o podaných žádostech o dotace pro rok 2012 a připravovaných projektech pro podávání
žádostí o dotace v případě vypsání vhodných titulů
6. Zprávy a informace výborů finančního a kontrolního
7. Rozpočet Svazku obcí Heřmanoměstecko pro rok 2011 ve výši 377.600,- Kč na straně příjmů a 377.600,- Kč
8. Zprávu o jednáních ve věci autobusové dopravy a jízdních řádů pro období od 11.12.2011
9. Informace o přípravě geologických prací na Vinicích (vstup přes pozemek ve vlastnictví obce
10. Postup jednání ve věci parkování vozidel u nemovitosti čp. 25
11. Informace o konání akcí v obci do konce letošního roku
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II. Schvaluje
Program dnešního jednání ZO
Rozpočtové opatření č. 5/2011
Návrh finančního výboru na udělení finančních darů a odměny
Rozpočet obce pro rok 2012 ve výši 4.848.700,- Kč na straně příjmů a 4.848.700,- Kč na straně výdajů
Rozpočtový výhled pro roky 2013 - 2015
Zadání Územního plánu Klešice
Podání žádostí o dotace pro rok 2012
Směrnice obce (Směrnice inventarizační, Spisový a skartační řád)
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů – ponechání v současné výši pro rok 2012
10. Prodloužení smlouvy o výpůjčce hasičům v Nákli
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III. Ukládá
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dořešit situaci s parkováním vozidel u čp. 25
zodpovídají : všichni zastupitelé termín : 31.01.2012
odeslat na ORP Chrudim potvrzený originál schváleného zadání ÚP Klešice včetně příloh
zodpovídá : starostka termín : 31.12.2011
podat na PK žádost o dotaci na zpracování ÚP Klešice
zodpovídá : starostka termín : 31.01.2012
sledovat vývoj v možnostech podávání žádostí dotačních titulů pro rok 2012 a provádět potřebné úkony
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : průběžně
dokončit průzkum úhrad a porovnání množství odevzdávaných odpadů včetně nákladů za rok 2011
zodpovídá : J. Jonášová termín : 31.12.2011
zpracovat přehled rozpočtu za rok 2011 po ukončení všech účetních operací
zodpovídá : R. Krádlová termín : 15.02.2012
vyřešit možnost zakoupení sekačky na zeleň pro m.č. Nákle
zodpovídá : starostka, M. Hodek termín : 31.12.2011
provést kontrolu stavu hasičárny v Nákli a následně podepsat dohodu o výpůjčce pro rok 2012
zodpovídají : M. Knický, F. Beran, starostka termín : 31.12.2011,15.01.2012
zajistit roznos pozvánek na prosincové akce
zodpovídá : M. Hodek (Klešice), M. Knický (Nákle) termín : 14.12.2011

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne : 19.12.2011
Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne :
03.01.2012

Marie Stará
starostka, v.r.

