Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 11. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 06. června 2012

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Kontrolu Usnesení z 10. jednání ZO
Aktuální informace o průběhu, realizaci a vyúčtování dotačních titulů 2011 - 2012 dle zápisu, bod 4
Průběh akce „Stavební úpravy veřejných ploch a místní komunikace“ v obci Klešice, místní část Nákle“
Informace 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“)
Informace a zápisy výborů finančního a kontrolního
Informace o konání Řádné valné hromady VaK Chrudim,a.s.
Žádost p. Evžena Zahrádky o možnosti opravy cestičky u potoka a podané informace
Požadavky na opravu veřejného rozhlasu v obou místních částech obce
Informace o kulturních akcích v obci

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

Program dnešního jednání ZO
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klešice za rok 2011 bez výhrad
Závěrečný účet obce za rok 2011 výrokem „ZO dává souhlas s celoročním hospodařením obce Klešice
v roce 2011 bez výhrad“
Odměnu a finanční dar p. účetní a starostce obce dle návrhu
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Heřmanoměstecko – svazek obcí za rok 2011 bez
výhrad
Závěrečný účet DSO Heřmanoměstecko – svazek obcí za rok 2011 výrokem „ZO dává souhlas
s celoročním hospodařením DSO Heřmanoměstecko – svazek obcí v roce 2011 bez výhrad“
Splnění náležitostí k poskytnutí dotace v rámci 14. kola Programu rozvoje venkova, osa III, opatření
III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic na projekt „Kanalizace Klešice“ takto :
a) uzavření Mandátní smlouvy s firmou STAVEBNÍ PORADNA, spol. s.r.o., Společnost pro
inženýrské poradenství, se sídlem na adrese Průběžná 48, 370 04 České Budějovice na výběr
poskytovatele úvěru na financování akce „Kanalizace Klešice“

b) pro úvěr nenabízet jištění majetkem obce
Firmu HOLD s.r.o., Orel 35, 538 21 p. Slatiňany pro realizaci zakázky „Oprava části místní komunikace“
p.p.č. 554/5 v obci Klešice, místní část Klešice
9. Rozpočtové opatření č. 3/2012
10. Uzavření nájemní smlouvy na část špýcharu s p. Oldřichem Střítežským na dobu 5 let dle zápisu, bod 7
11. Stanovení kompetence starostky obce k provádění potřebných rozpočtových opatření v rozsahu dle
zápisu, bod 6 b)
12. Podmínky možnosti zapůjčení vozidla Reanult Trafic a oprávnění starostky obce k sepsání smlouvy
8.

III. Ukládá
1.

dořešit situaci s parkováním vozidel, odpady a psy s vlastníkem nemovitosti čp. 25 – pozvat vlastníka na
projednání
zodpovídají : starostka, místostarosta, Jonášová J., Tobiška M. termín : 13.06.2012

2.

provést vyhodnocení a připravit vyúčtování akce „Úprava veřejných ploch“, připravit všechny podklady
včetně poptávek pro konečné vyúčtování, dát ke kontrole M. Písařovi (MAS ŽH), a po dokončení odvézt
na SZIF do Hradce Králové vše potřebné.
zodpovídá : starostka, místostarosta (odvoz HK) termín : průběžně, vyúčtování nejpozději do 30.09.2012

3.

provést vyhodnocení a vyúčtování grantu – návrh ÚP, odeslat na PK včetně elektronické podoby návrhu
na CD
zodpovídá : starostka termín : 20.06.2012

4.

sledovat průběh realizací jednotlivých dotačních titulů a řešit související náležitosti – zápis bod 4
zodpovídá : starostka, místostarosta a pověřené osoby termín : průběžně

5.

sdělit vybrané firmě rozhodnutí ZO Klešice ve věci dotačního titulu „Oprava části místní komunikace“ a
vyzvat ji ke konzultaci dalšího postupu včetně přípravy SOD a přípravy realizace akce
zodpovídá : starostka

termín : 15.06.2012

6.

informovat firmu STAVEBNÍ PORADNA, spol. s.r.o., Společnost pro inženýrské poradenství, se sídlem
na adrese Průběžná 48, 370 04 České Budějovice o rozhodnutí zastupitelstva obce Klešice a poskytnout
jí potřebnou součinnost
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 07.06.2012, průběžně

7.

provádět potřebné úkony v záležitosti „Oprava části místní komunikace“ – objednat vyjádření k existenci
sítí, poté vytýčení, svolat schůzku s vlastníky či uživateli dvora a projednat potřebné náležitosti v této věci
zodpovídají : starostka, místostarosta termín : 27.06.2012

8.

součinnost při potřebných úkonech ve věci realizace akce „Stavební úpravy veřejných ploch a místní
komunikace“ v obci Klešice, místní část Nákle“, v případě potřeby svolat pracovní schůzku ZO
zodpovídají : starostka, místostarosta, F. Beran, M. Knický

9.

termín : průběžně po dobu realizace

změřit plochu u kontejnerů, spočítat finanční navýšení a informovat starostku. V příznivém případě povýšit
metry v objednávce. Zastupitelé s povýšením m2 souhlasí.
zodpovídá : místostarosta (měření), starostka Termín : 20.06.2012 (měření), 30.06.2012 (povýšení obj.)

10. právo sepsat smlouvu o výpůjčce vozidla Renault Trafic za stanovených podmínek a informovat
zastupitele
zodpovídá : starostka termín : trvale
11. veřejný rozhlas v obou místních částech obce – projednat s firmou a realizovat potřebné kroky
zodpovídá : starostka termín : 08.06.2012

12. vyřešit problém neprůchodného kanálu u p. Pavlíčka

zodpovídá : M. Tobiška

termín :

ihned

13. prověřit a zjistit u SOP možnosti kontroly a případné nápravy při svozu odpadů
zodpovídá : starostka termín : 08.06.2012

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne : 15.05.2012
Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne :
30.06.2012

Marie Stará, v.r.
starostka

