Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 12. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 02. července 2012

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Kontrolu Usnesení z 11. jednání ZO
Aktuální informace o průběhu stavby opravy místní komunikace v Nákli, tj. „Stavební úpravy veřejných
ploch a místní komunikace“ v obci Klešice, místní část Nákle“
Podrobné informace o současném stavu a postupu prací ve věci podané žádosti o dotaci na projekt
„Kanalizace Klešice“ ve 14. kole PRV, osa III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (dále jen „Kanalizace
Klešice“)
Současný stav, průběh, realizaci a vyúčtování dotačních titulů 2011 - 2012 dle zápisu, bod 3b) a 3c)
Zprávu kontrolního výboru
Aktuální informace z jednání Svazku obcí Heřmanoměstecko (školská zařízení)
Informační dopis Městské knihovny s regionální funkcí v Chrudimi
Vyhlášení Národního geoparku Železné hory a podané informace

II. Schvaluje
Program dnešního jednání ZO
Vícepráce na opravě místní komunikace v Nákli – akce „Stavební úpravy veřejných ploch a místní
komunikace“ v obci Klešice, místní část Nákle“ – dle zápisu, bod 2
3. Zadávací dokumentaci stavby – veřejná zakázka na stavební práce „Kanalizace Klešice“
4. Návrh SOD na zhotovení stavebního díla „Kanalizace Klešice“
5. Zadávací dokumentaci – text výzvy zakázky malého rozsahu k podání nabídky na Technický dozor
investora a koordinátora BOZP na staveništi „Kanalizace Klešice“
6. Složení hodnotící komise veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavebního díla „Kanalizace Klešice“ a
výběr TDI a koordinátora BOZP na staveništi
7. Komisi pro posouzení podkladů vyhodnocených nabídek veřejné zakázky pro poskytnutí úvěru, hodnotící
komisi pro výběr poskytovatele úvěru na akci „Kanalizace Klešice“
8. Rozpočtové opatření č. 4/2012
9. Povýšení nájemného u nebytových prostor o výši DPH formou dodatků s platností od 01.06.2012
10. Finanční příspěvek Městské knihovně Chrudim – knihovna s regionální funkcí – dle zápisu bod 5e)
1.
2.

III. Vyslovuje souhlas s dokumenty
1.
2.
3.
4.

Posouzení kvalifikace k veřejné zakázce na stavební práce „Kanalizace Klešice“
Protokol o posouzení kvalifikace k veřejné zakázce na stavební práce „Kanalizace Klešice“
Rozhodnutí zadavatele o vyhodnocení kvalifikace zájemců na stavební práce „Kanalizace Klešice“
Zadávací dokumentace – zakázka malého rozsahu na služby poskytnutí úvěru na financování stavby
„Kanalizace Klešice“

IV. Ukládá
1.

projednat možnost účasti zástupců MěÚ CR a Policie ČR – doprava – při dalším KD v Nákli a dohodnout
možnost umístění zrcadel
zodpovídá : starostka termín : 18.07.2012

2.

součinnost při potřebných úkonech při realizaci akce, v případě potřeby svolat pracovní schůzku
zastupitelů, sledovat výši finančních částek za vícepráce
zodpovídají : starostka, místostarosta,
F. Beran, M. Knický, J. Jonášová termín : průběžně po dobu realizace

3.

informovat firmu STAVEBNÍ PORADNA, spol. s.r.o., České Budějovice a členy hodnotících komisí o
rozhodnutí zastupitelstva obce Klešice a poskytnout jí nadále potřebnou součinnost.
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 03.07.2012, průběžně

4.

vytypovat vhodné plochy pro poskytnout zhotoviteli na stroje a materiál a možnost napojení na elektřinu –
stavba „Kanalizace Klešice“
zodpovídají : všichni zastupitelé, termín : 31.07.2012

5.

vypsat a rozeslat Výzvu k podání nabídky – zakázka malého rozsahu na Technický dozor a koordinátora
BOZP na akci „Kanalizace Klešice“ tak, aby vyhodnocení nabídek bylo možné provést v den výběru
zhotovitele akce „Kanalizace Klešice“
zodpovídá : starostka termín : 10.07.2012

6.

dohodnout termín kontroly dokladů a předání Žádosti o vyúčtování akce „Úpravy veřejných ploch“ – DT
přes MAS ŽH na SZIF do Hradce Králové
zodpovídá : starostka, místostarosta (odvoz HK) termín : odvoz na SZIF do 20.07.2012

7.

podepsat SOD s firmou HOLD s.r.o., Orel – akce „Oprava části místní komunikace“ v Klešicích a
průběžně konzultovat a kontrolovat její realizaci a průběh
zodpovídají : starostka, místostarosta, F. Beran termín : 12.07.2012 (smlouva), dále průběžně

8.

předat předsedkyni FV rozpočtové opatření č. 4/2012

9.

FV sledovat vývoj rozpočtu a navrhovat potřebná opatření zodpovídá : R. Krádlová, termín : průběžně

zodpovídá : starostka

termín : 20.07.2012

10. připravit dodatky k NS na nebytové prostory k podpisu, podepsat s nájemci a následně vystavit faktury
zodpovídá : starostka (dodatky), p. účetní (faktury) termín : 20.07.2012
11. sdělit rozhodnutí zastupitelstva MěK Chrudim a požádat o smlouvu na částku 800,- Kč pro rok 2012
zodpovídá : starostka
termín : 31.07.2012
12. zajistit vhodnější systém zavírání brány na hřišti – včetně branky
zodpovídá : místostarosta

termín : 31.07.2012

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta

Marie Stará, v.r.
starostka

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne : 15.07.2012
Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne :
30.07.2012

