Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 19. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 27. března 2013

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
1. Žádost o projednání a informace Krajského Pozemkového úřadu v Pardubicích, pobočka Pardubice a firmy GAP
Pardubice ve věci návrhu řešení na změnu katastrální hranice obce Klešice (v rámci probíhajících KPÚ Svinčany a
Raškovice u Přelouče)
2. Kontrolu Usnesení z 18. jednání ZO
3. Aktuální informace o průběhu a realizaci akce „Kanalizace Klešice“, akce „Kanalizace Klešice – kanalizační přípojky“
a podané informace ve věci možností a povinností k provozování kanalizace
4. Žádost o prodej pozemku p.č. 536/16 v k.ú. a obci Klešice
5. Podklady z jednání o možnosti bezúplatného převodu z majetku PK do majetku obce ve věci dvou částí pozemků p.č.
507, k.ú. Klešice, místní část Nákle
6. Podané informace a podklady pro převod nemovitých věcí z majetku ČR do majetku obce dle zák. 173/2012 Sb.
7. Zprávu PČR HM o stavu veřejného pořádku za rok 2012
8. Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2012 a postup v řešení žádosti o informaci z 02/ 2013
9. Informace ze schůzky s vlastníky nemovitostí ve dvoře Klešice (p.č. 624/3) po obdržení vkladu nemovitosti na KÚ
10. Informace FV, Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 a zprávu o činnosti KV

II. Schvaluje
Program dnešního jednání ZO
Navrženou úpravu změny hranice katastrálního území obce Klešice v předložené podobě – zápis, bod 1)
Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku obce za rok 2012 včetně všech příloh
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klešice za rok 2012 v předloženém znění bez výhrad
Závěrečný účet obce za rok 2012 výrokem „ZO dává souhlas s celoročním hospodařením obce Klešice v roce 2012
bez výhrad“
6. Odměnu p. účetní obce
7. Rozpočtové opatření č. 01/2013
8. Obec Klešice jako provozovatele splaškové kanalizace prostřednictvím odpovědného zástupce
9. Bezúplatný převod dvou částí pozemků, oddělených z p.p.č. 507 v k.ú. Klešice (místní část Nákle) z majetku
Pardubického kraje do majetku obce
10. Vyslovuje souhlas se Žádostí o převod nemovitých věcí z majetku ČR do majetku obce dle zák. 173/2012 Sb. v k.ú.
a obci Jezbořice (hřbitov Jezbořice) a podání návrhu na zápis vlastnického práva společně s obcemi Jezbořice,
Barchov a Čepí
11. Vzdání se předkupního práva ve věci Návrhu dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na
pozemky z Advokátní kanceláře Grobelný a Skřipský, Ostrava
12. Zamítnutí žádosti o poskytnutí finančního daru pro Svaz invalidů (SPCCH) v Heřmanově Městci
1.
2.
3.
4.
5.

III. Ukládá
1.

informovat Krajský Pozemkový úřad v Pardubicích, pobočka Pardubice a firmu GAP Pardubice o souhlasu ZO
Klešice s navrženou úpravou změny hranice katastrálního území obce Klešice v předložené podobě a dále
poskytnout potřebnou součinnost
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 05.04.2013, dále průběžně

2.

informační vitríny Nákle – dokončit stojiny a zabudování

3.

zavírání brány na hřišti – včetně branky

4.

projednat možnosti řešení v záležitosti likvidace odpadních vod pro čp. 52 s vlastníky za přítomnosti zástupce
vodoprávního úřadu Chrudim a návrhy předložit zastupitelstvu obce
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 15.05. 2013
průběžně pracovat a dokončovat rozpracované úkoly z předchozích jednání ZO
zodpovídají : určení zastupitelé termín : dle termínů

5.
6.
7.
8.
9.

zodpovídá : M.Knický, F. Beran termín : 31.05.2013
zodpovídá : místostarosta

termín : 31.05.2013

provést likvidaci majetku, navrženého k vyřazení při sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu
zodpovídá : místostarosta termín : 18.05.2013
průběžně provádět kontrolu fyzického značení majetku, případně zajistit jeho opravení
zodpovídá : J. Jonášová, předsedkyně KV
termín : průběžně do 31.10.2013
sdělit schválenou fin. odměnu pro p. účetní a zajistit jejich výplatu v nejbližším výplatním termínu
zodpovídá : starostka termín : 31.03.2013
pokračovat v součinnosti a plnění potřebných úkolů akce “Kanalizace Klešice“
Zodpovídá : starostka, místostarosta, F. Beran, zastupitelé termín : 30.04.2013, průběžně

10. sledovat vývoj rozpočtu a navrhovat potřebná opatření

Zodpovídá : R. Krádlová, FV termín : průběžně

11. zjišťovat potřebné náležitosti k provozování kanalizace, vyhledat a kontaktovat odborně způsobilé osoby,
připravovat podklady pro poptávkové řízení a realizovat poptávku
zodpovídá : starostka, místostarosta, zastupitelé termín : 15.05.2013, 15.06.2013
12. zveřejnit záměr obce č. 01/2013 vyvěšením na úřední desku klasickou i elektronickou
zodpovídá : starostka termín : 31.03.2013
13. zajistit realizaci GP na oba pozemky, informovat PK o schválení podání žádosti o bezúplatný převod ZO
zodpovídá : starostka, F. Beran termín : 25.04.2013
14. poskytnout potřebnou součinnost ve věci převodu majetku dle zák. č.173/2013 Sb. obci Jezbořice jako nositeli
podání žádosti
zodpovídá : starostka termín : 31.03.2013, dále průběžně dle potřeby
15. sdělit stanovisko ZO AK Grobelný a Skřipský, Ostrava ve věci vypořádání podílového spoluvlastnictví a požádat o
informace ve věci dalších kroků v souvislosti s vyjádřením ostatních spoluvlastníků
zodpovídá : starostka termín : 31.03.2013
16. provádět potřebné náležitosti k návrhu ÚP
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : průběžně
17. prohlédnout stav vikýřů na špýcharu, v případě potřeby zajistit opravu nebo výměnu
zodpovídá : místostarosta, F. Beran termín : 31.05.
18. prohlédnout stav Obecního domu čp. 101, sepsat závady a zajistit odeslání žádosti o jejich odstranění dle zápisu,
bod 8 l)
zodpovídají : místostarosta, F. Beran (prohlídka čp. 101), starostka (odeslání žádosti)
termíny : 15.05.2013, 31.05.2013
19. seznámit SPCCH HM s výsledkem projednání žádosti o finanční příspěvek
zodpovídá : starostka termín : 30.04.2013

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta

Marie Stará, v.r.
starostka

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne :

03.04.2013

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet) dne :

03.04.2013

Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne :

18.04.2013

