Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 21. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 26. června 2013

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
Kontrolu Usnesení z 20. jednání ZO
Aktuální informace o průběhu a realizaci akce „Kanalizace Klešice“
Aktuální informace a průběh prací akce „Kanalizace Klešice – kanalizační přípojky“
Podané nabídky ve věci pro zajištění administrativní činnosti pro uvedení stavby splaškové kanalizace v Klešicích do
provozu a zajištění administrativní činnosti při provozování kanalizace
5. Informace o stavu dotačních titulů z PK pro rok 2013
6. Informace o postupu ve věci uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 624/3 Klešice v k.ú. a obci
Klešice s oprávněnými osobami
7. Žádosti manželů Musílkových a p. Jaroslava Přibyla
8. Informace z konání Valné hromady VaK a.s. Chrudim
9. Rozhodnutí MěÚ Chrudim, OŽP o zamítnutí žádosti ve věci nařízení zákazu vstupu do honitby Bažantnice Klešice
10. informace o přípravě dokumentů pro archivaci a skartaci ve spolupráci se SOKa Chrudim
11. Kontrolu případných závad – Obecní dům v souvislosti s ukončením záruční doby zhotovitele
12. Informace KV včetně zápisu
13. Informace o činnosti oddílu mladých hasičů a akcích, pořádaných SDH Klešice
1.
2.
3.
4.

II. Schvaluje
1. Program dnešního jednání ZO
2. Firmu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim pro zajištění administrativní činnosti pro uvedení
stavby splaškové kanalizace v Klešicích do provozu a zajištění administrativní činnosti při provozování kanalizace“
2
3. Smlouvu o prodeji pozemku p.č. 536/16 o výměře 142 m v k.ú. a obci Klešice p. Bohumile Joštové, Svojšice 84

III. Ukládá
1. průběžně pracovat a dokončovat rozpracované úkoly z předchozích jednání ZO s probíhajícími termíny
zodpovídají : určení zastupitelé termín : dle termínů
2. průběžně sledovat a plnit potřebné úkoly, související s akcí „Kanalizace Klešice“
zodpovídají : všichni zastupitelé termín : průběžně
3. dokončit zabudování informačních vitrín v Nákli
zodpovídají : M. Knický, F. Beran termín : 31.08.2013
4. jednat na příslušných úřadech o možnosti převodu pozemků z majetku České republiky do vlastnictví obce Klešice dle
zápisu
zodpovídá : starostka termín : 31.08.2013
5. průběžně pracovat a plnit potřebné úkoly, související s akcí „Kanalizace Klešice – kanalizační přípojky“
zodpovídají : starostka, místostarosta, M. Tobiška, zastupitelé termín : dle potřeby
6. poskytnout pomoc při složení a vydávání kanalizačních šachet pro občany
zodpovídají : místostarosta, M. Hodek, M. Tobiška termín : dle potřeby – po dodání
7. sdělit výsledek výběru odborně způsobilé osoby – provoz kanalizace a požádat o návrh smlouvy,dohodnout schůzku a
smlouvu podepsat
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 15.07.2013, dále průběžně
8. požádat o aktualizace nabídek na výměnu oken a dveří pro DT z POV Pardubického kraje
zodpovídá : místostarosta
termín : 15.07.2013
9. sledovat vývoj ve věci DT POV 2013, dle potřeby svolat jednání ZO
zodpovídá : starostka termín : dle potřeby
10. informovat p. Bohumilu Joštovou, Svojšice 84 a uzavřít kupní smlouvu
zodpovídá : starostka termín : 05.07.2013 (sdělení), 31.07.2013 (podpis smlouvy)
11. postup ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k poz. p.č. 624/3 a informovat oprávněné z věcného břemene
zodpovídá : starostka termín : 20.07.2013
12. sledovat vývoj rozpočtu a navrhovat potřebná opatření
zodpovídá : R. Krádlová, FV termín : 31.07.2013
13. informovat manžele Musílkovi a p. Jaroslava Přibyla o průběhu vyřizování podaných žádostí
zodpovídá : starostka termín : 10.07.2013
14. informovat občany o Rozhodnutí MěÚ Chrudim ve věci uzavření části honitby „Bažantnice Klešice“
zodpovídá : starostka termín : 12.07.2013; 31.07.2013
15. provést skartaci dokumentů dle doporučení SOKa Chrudim
zodpovídá : místostarosta termín : 31.08.2013

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta

Marie Stará, v.r.
starostka

