Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 04. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 16. března 2011

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kontrolu Usnesení z 03. jednání ZO
Zprávu o výsledku finančních kontrol
Informace o neinvestičních nákladech školských zařízení
zprávy výborů finančního a kontrolního
Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2010
podrobné informace o připravovaných projektech a dotacích – zápis bod 9 g) – 9 h)
aktuální informace o zamýšleném obnovení provozu vlakového spojení Chrudim – Heřm. Městec

II. Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Doplněný program dnešního jednání ZO
Záznam z provedené inventarizace majetku, pohledávek a závazků včetně výsledku inventarizace za rok
2010
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klešice za rok 2010 bez výhrad
Závěrečný účet obce za rok 2010 výrokem „ZO dává souhlas s celoročním hospodařením obce Klešice
v roce 2010 bez výhrad“
Odměnu a finanční dar p. účetní a starostce obce dle návrhu
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Heřmanoměstecko – svazek obcí za rok 2010 bez
výhrad
Závěrečný účet DSO Heřmanoměstecko – svazek obcí za rok 2010 výrokem „ZO dává souhlas s celoročním
hospodařením DSO Heřmanoměstecko – svazek obcí v roce 2010 bez výhrad“
Uložení finanční částky z prostředků obce na Likviditní fond – zápis, bod 6a)
2
Odprodej pozemku p.p.č. 563/11 o výměře 179 m p. Bohumile Joštové – Florasis Jezbořice za cenu
10.000,- Kč s příslušenstvím
Rozpočtové opatření č. 1/2011
Zhotovitele Územního plánu Klešice – firmu A-PROJEKT, s.r.o. Pardubice
Podání žádosti o DT na akci „Úpravy veřejných ploch“ na MAS Železnohorský region
Zapůjčení „Hasičárny“ v Nákli pro schůzky mládeže z Nákle a Raškovic dle stanovených podmínek

III. Neschvaluje
1.

Žádost SPCCH Heřmanův Městec o poskytnutí finančního daru pro rok 2011

IV. Ukládá
připravit návrh na řešení kontroly třídění odpadů občany v roce 2011
zodpovídá : J. Jonášová a KV termín : 30.04.2011
2. shromažďovat nabídky na opravu okapu u čp. 4 zodpovídá : F. Beran, místostarosta termín : 31.03.2011
3. dokončit aktualizace Povodňového plánu obce, povodňové komise obce a jednotky JPO V pro zaslání na
Povodí Labe a MěÚ Chrudim k vyjádření
zodpovídá : místostarosta termín : 20.04.2011
4. provést likvidaci majetku, navrženého při inventarizaci za rok 2010 k vyřazení
zodpovídá : místostarosta termín : 15.05.2011
5. sdělit České spořitelně výsledek jednání ZO ve věci finančních prostředků obce a podepsat doklady
zodpovídá : starostka, místostarosta, p. účetní termín : 31.03.2011
6. vyrozumět všechny firmy, které zaslaly nabídku na zpracování ÚP Klešice o výsledku výběru a s vítěznou
firmou po uplynutí lhůty podepsat smlouvu
zodpovídá : starostka termín : 21.03.2011 (vyrozumění)
7. informovat p. Joštovou – Florasis spol.s r.o. Jezbořice o návrhu odprodeje pozemku p.č. 563/11 v k.ú. a obci
Klešice, v případě souhlasu podepsat kupní smlouvu.
zodpovídá : starostka termín : 25.03.2011 (sdělení), 15.04.2011 (podpis smlouvy)
8. podat žádost o dotaci na akci „Úpravy veřejných ploch“ na MAS Železnohorský region
zodpovídá : starostka termín : 30.04.2011
9. sdělit SPCCH Heřmanův Městec zamítnutím jejich žádosti o finanční dar pro rok 2011
zodpovídá : starostka termín : 10.04.2011
10. zajistit potřebné práce na hřišti - osetí travou, oprava poškozeného prvku
zodpovídá : místostarosta (osetí), starostka (prvek) termín : 20.04.2011
11. připravit návrh dohody na zapůjčení „Hasičárny“ v Nákli, se žadateli zkonzultovat za přítomnosti
místostarosty, p. M. Knického a p. F. Berana a následně dohodu uzavřít
zodpovídá : starostka, místostarosta, Knický M., Beran F. termín : 20.04.2011
1.

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne : 31.03.2011
Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne :
15.04.2011

Marie Stará, v.r.
starostka

