Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 20. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29. května 2013

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
Kontrolu Usnesení z 19. jednání ZO
Aktuální informace o průběhu a realizaci akce „Kanalizace Klešice“, včetně podání žádosti o průběžnou platbu
Aktuální informace a průběh prací akce „Kanalizace Klešice – kanalizační přípojky“
Podané aktualizované informace ve věci možností a povinností k provozování kanalizace
Informace o stavu dotačních titulů z PK pro rok 2013
Informace o postupu prací – bezúplatný převod pozemků z majetku PK do majetku obce Klešice dle GP č.315236/2013 ze dne 18.04.2013
7. Informace o Smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Klešice a VČP Net s.r.o., se sídlem Hradec Králové,
Pražská třída 485, 500 04 a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem č. sml. PANET/OSNM/68-3/2013-4 ve věci STL plynovod + 3 ks přípojek Klešice
8. Podklady z jednání a návrh ve věci sjednání smlouvy o zřízení věcného břemene k poz. p.č. 624/3 v k.ú. a obci
Klešice s oprávněnými osobami
9. Zpracovaný dokument Územní plán Klešice
10. Výroční zprávu VaK a.s. Chrudim za rok 2012 a informace o konání Valné hromady
11. Informace o jednání starostky a podaných námitkách obce Klešice ve věci zahájeného správního řízení o uzavření
části honitby „Bažantnice Klešice“
12. informace o přípravě dokumentů pro archivaci a skartaci ve spolupráci se SOKa Chrudim
13. Informace ve věci zjišťování závad – Obecní dům v souvislosti s ukončením záruční doby zhotovitele
14. Výsledek jednání ve věci dle z.č.172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví
obcí
15. Informace FV a KV včetně zápisů a zpráv o činnosti výborů
16. Informace ke změnám jízdních řádů, činnosti oddílu mladých hasičů a akcích, pořádaných SDH Klešice
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Program dnešního jednání ZO
Zprávu PK o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Heřmanoměsteckošice za rok 2012 v předloženém
znění bez výhrad
Závěrečný účet SO HM za rok 2012 výrokem „ZO dává souhlas s celoročním hospodařením Svazku obcí
Heřmanoměstecko v roce 2012 bez výhrad“
Celkovou opravu místní komunikace na poz. p.č. 7/22 a zhotovitele přípojky na poz. p.č. 103/2
Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací, uzavřené podle § 8,
odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., mezi obcí Klešice a společností Vodovody a kanalizace Chrudim
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné vybavení – plovoucí čerpadlo z prostředků PK
Prodej pozemku p.č. 536/16 o výměře 142 m2 v k.ú. a obci Klešice p. Bohumile Joštové, Svojšice 84
Bezúplatný převod pozemků dle GP č. 315-236/2013, souhlas s GP vydal KÚ pro PK, Katastrální pracoviště
Chrudim dne 24.04.2013 pod č. 444/2013 pro pozemky, oddělené z p.č. 507 (silnice) ve dvou částech – část 507/2
o velikosti 706 m2 a pozemek p.č. 507/3 o velikosti 315 m2, to vše v k.ú. a obci Klešice z majetku PK do majetku
obce Klešice
Smlouvu o zřízení věcného břemene s VČP Net s.r.o., Hradec Králové a RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem č.
sml. PA-NET/OSNM/68-3/2013-4 ve věci STL plynovod + 3 ks přípojek Klešice
Smlouvu č OS201320003313 o výpůjčce nádob, zapůjčených z EKO KOM
Smlouvu o zřízení práva věcného břemene k pozemku p.č. 624/3 v k.ú. a obci Klešice včetně podílů na nákladech
oprávněných z věcného břemene
Rozpočtové opatření č. 02/2013 a zapojení finančních prostředků z Podílových listů do rozpočtu obce
Účetní závěrku obce Klešice za rok 2012 v podobě Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha
Vydání ÚP Klešice ve znění : ZO Klešice vydává Územní plán Klešice formou opatření obecné povahy
Zástupce obce pro konání valné hromady VaK a.s. Chrudim
Námitky obce Klešice ve věci zahájeného správního řízení o uzavření části honitby „Bažantnice Klešice“

III. Ukládá
1. průběžně pracovat a dokončovat rozpracované úkoly z předchozích jednání ZO



informační vitríny Nákle – dokončit stojiny a zabudování
zodpovídá : M. Knický, F. Beran termín : prodlouženo do 30.06.2013
 prohlédnout stav vikýřů na špýcharu, v případě potřeby zajistit opravu nebo výměnu
zodpovídá : místostarosta, F. Beran termín : prodlouženo do 10.06.2013
 úkoly, které nelze vyřešit jednorázově, jsou řešeny průběžně
zodpovídají : určení zastupitelé termín : dle termínů
2. sledovat a plnit potřebné úkoly, související s akcí „Kanalizace Klešice“
zodpovídají : všichni zastupitelé termín : průběžně
3. Informovat zhotovitele o výsledku jednání ve věci opravy místní komunikace a kanalizační přípojky, zadat
objednávku a podepsat smlouvu o dílo
zodpovídá : starostka, F. Beran termín : 10.06.2013
4. pracovat a plnit potřebné úkoly, související s akcí „Kanalizace Klešice – kanalizační přípojky“

zodpovídají : starostka, místostarosta, M. Hodek, M. Tobiška (revizní šachty), zastupitelé termín : dle potřeby
5. zajišťovat potřebné náležitosti a podklady pro další řízení pro výkon odborně způsobilé osoby – provoz kanalizace

zodpovídá : starostka, místostarosta, předsedkyně KV a FV, zastupitelé termín : 30.06.2013, dále dle potřeby
6. informovat VaK Chrudim, a.s. o schválení Dohody, dohodnout schůzku a smlouvu podepsat

zodpovídá : starostka, místostarosta

termín : 20.06.2013

7. smlouvu o dotaci doplnit o číslo Usnes., podepsat a předat na PK, podepsat obě hmotné zodpovědnosti dle návrhu

zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 05.06.2013 (smlouva na PK), 20.06.2013 (hmotné zodp.)
8. sledovat vývoj ve věci DT POV 2013, dle potřeby svolat jednání ZO

zodpovídá : starostka termín : dle potřeby
9. informovat p. Bohumilu Joštovou, Svojšice 84 a uzavřít kupní smlouvu

zodpovídá : starostka termín : 15.06.2013 (sdělení), 30.06.2013 (podpis smlouvy)
10. zajistit odeslání 4 x originál GP a Výpis z Usnesení 20. jednání ZO Klešice na PK – Odbor majetkový

zodpovídá : starostka

termín : 10.06.2013

11. potvrdit a odeslat 5 x smlouvu žadateli – firmě EKOPLAN s.r.o. Pěčín 147, společně s Výpisem z 20. jednání ZO

zodpovídá : starostka termín : 10.06.2013
zodpovídá : starostka termín : 15.06.2013

12. potvrdit a odeslat do EKO KOM Smlouvu o výpůjčce nádob

13. doplnit smlouvu o zřízení věcného břemene k poz. p.č. 624/3 a odeslat oprávněným z věcného břemene

zodpovídá : starostka termín : 10.06.2013
14. potvrdit a odeslat ÚP na pověřený úřad, tj. MěÚ Chrudim, společně s Výpisem z Usnesení z 20. jednání ZO Klešice

zodpovídá : starostka termín : 10.06.2013
zodpovídá : R. Krádlová, FV termín : průběžně

15. sledovat vývoj rozpočtu a navrhovat potřebná opatření

16. vydat zplnomocnění k zastupování obce na VH VaK, a.s. Chrudim, zúčastnit se VH

zodpovídá : starostka (PM), místostarosta (účast) termín : 15.06.2013; 18.06.2013
17. sdělit MěÚ Chrudim závěr z projednání podaných námitek ve věci uzavření části honitby „Bažantnice Klešice“ a

žádat uzavření nové smlouvy

zodpovídá : starostka termín : 20.06.2013

18. poskytnout součinnost při archivaci a skartaci dokumentů SOKa Chrudim

zodpovídá : starostka, p. účetní termín : 10.06.2013
19. vyhotovit a předat starostce seznam zjištěných závad – Obecní dům

zodpovídá : místostarosta termín : 10.06 . 2013
20. zahájit na příslušných úřadech jednání ve věci dle z.č.172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do
vlastnictví obcí dle zápisu
zodpovídá : starostka termín : 30.06.2013, dále průběžně dle potřeby

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta

Marie Stará, v.r.
starostka

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne :

06.06.2013

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet) dne :

06.06.2013

Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne :

21.06.2013

