Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 31. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 08. září 2010

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí

3.
4.
5.
6.

kontrolu Usnesení z 30. jednání ZO
informace o současném stavu, průběhu a postupu realizace jednotlivých dotačních titulů pro rok 2010
– zápis, bod 2a) – 2d) – auto hasiči, hřiště, oprava opěrné zdi, kanalizace
hospodaření obce a skutečné čerpání rozpočtu včetně rozpočtových opatření k 31.08.2010
stav jednání mezi městem Heřmanův Městec a obcí Klešice ve věci veřejného pohřebiště
zprávy a zápisy výborů finančního a kontrolního
informaci registračního úřadu v Heřmanově Městci o zaregistrování kandidátních listin ve věci Volby

7.

do zastupitelstev obcí 15. – 16.10.2010
informace o přípravě odložené hasičské soutěže a činnosti dětského oddílu hasičů

1.
2.

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

Program dnešního jednání ZO
Podpis smlouvy se zhotovitelem akce „Oprava opěrné zdi u místní komunikace“ p. Milanem
Václavíkem, Klešice
Zprávu o aktuálním stavu ve věci dotačních titulů 2010
a) Aktualizovaný Program obnovy venkova – Program rozvoje obce Klešice s platností do roku 2012
b) Rozvojový strategický dokument obce Klešice 2010 – 2012 s výhledem do roku 2015
Návrh FV na udělení finančních darů a odměny dle zápisu, bod 4)
Rozpočtové opatření č. 4/2010
Přípravu a podání žádosti o dotaci z finančních prostředků Pardubického kraje – POV pro rok 2011

III. Neschvaluje
1.

Žádost p. Jaroslavy Peštové o poskytnutí půjčky z rozpočtu obce

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

dokončit zajištění lékařských prohlídek všech členů JPO V
zodpovídají : ing. Černovský, M. Tobiška ml., termín prodloužen do 15.10.2010
provést kontrolu spotřeby plynu v čp. 101, elektřiny v čp. 32 a 101 za poslední zúčtovatelné období,
případně navrhnout opatření
zodpovídá : ing. Černovský termín prodloužen do 29.09.2010
provést kontrolu využívání svozu bioodpadu občany, svezené množství od zahájení svozu bio a
způsob fakturace
zodpovídá : ing. Černovský termín prodloužen do 29.09.2010
provést kontrolu úhrad místních poplatků – odeslané platební výměry a upomínky, obyvatelé, nově
přihlášení k TP, narozené děti
zodpovídá : M. Buriánová termín : 06.10.2010
zajistit „zelenou kartu“ pro vozidlo hasičů
zodpovídá : ing. Černovský termín : 15.10.2010
zajistit předání Žádosti o proplacení výdajů včetně příloh na SZIF v Hradci Králové (DT 2010)
zodpovídá : starostka, ing. Černovský termín : 16.09.2010
sledovat vývoj ve věci získání fin. prostředků na odkanalizování obce, informovat zastupitele
zodpovídá : starostka termín : průběžně
podat žádost o dotaci z POV PK – elektronicky přes portál ISU/POV i fyzicky na PK
zodpovídá : starostka termín : 30.09.2010
sdělit písemně výsledek projednání žádosti p. Jaroslavě Peštové, Klešice
zodpovídá : starostka termín : 15.09.2010
zajistit doručení hlasovacích lístků voličům do domácností
zodpovídá : místostarosta – Klešice; F. Beran - Nákle termín : 12.10.2010
zjistit finanční možnost na vyčištění dešťové kanalizace v obci vysokotlakým sacím kanalizačním
vozem
zodpovídá : místostarosta, starostka (objednávka) termín : 29.09.2010, 06.10.2010
zjistit možnost opravy okapu na čp.4 v Klešicích
zodpovídá : F. Beran termín : 06.10.2010
zajistit opravu prověsu veřejného rozhlasu mezi čp. 86 - 89 a opravu 2 nefunkčních světel
zodpovídá : starostka termín : 06.10.2010

______________________
Bohumil Vaníček ,v.r.
místostarosta

_____________________
Marie Stará, v.r.
starostka

