Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 22. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 22. července 2013

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
Kontrolu Usnesení z 22. jednání ZO
Aktuální informace o stavu dotačních titulů z PK pro rok 2013
Nabídky na realizaci akce „Výměna vnějších výplní oken a dveří objektu čp. 4 – 1. etapa“
Aktuální informace o průběhu a realizaci akce „Kanalizace Klešice“ včetně stavu průběžného financování
Aktuální informace a průběh prací akce „Kanalizace Klešice – kanalizační přípojky“
Informace o současném stavu jednání ve věci provozování kanalizace
Čerpání rozpočtu k 30.06.2013
Smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IV,
č. IV-12-2010823/VB/1, Klešice-Vaníček-knn
9. Materiály, zaslané obcí Morašice ve věci MŠ v Morašicích a dosavadní postup jednání starostů obou obcí
10. Informace k bytům ve vlastnictví obce Klešice
11. Informace FV a KV včetně zápisů a zpráv o činnosti výborů
12. Informace o činnosti hasičů
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II. Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.

Program dnešního jednání ZO a p. Jitku Jonášovou k podpisu Usnesení z dnešního jednání ZO
Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci POV, evid. číslo: OŽPZ/13/OŽPZ/13/22165 z prostředků PK obci Klešice
Firmu K - interier Heřmanův Městec s.r.o., Čáslavská 228, 538 03, pro realizaci zakázky „Výměna vnějších výplní oken
a dveří objektu čp. 4 – 1. etapa“ v obci Klešice, místní část Klešice
Rozpočtové opatření č. 03/2013
Zvýšení nájemného v obecních bytech v čp. 4, Klešice s platností od 01.09.2013 dle zápisu z jednání ZO, bod 4c)

III. Ukládá
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průběžně pracovat a dokončovat rozpracované úkoly z předchozích jednání ZO
zodpovídají : určení zastupitelé termín : dle termínů
smlouvu o dotaci z programu POV, evid. číslo: OŽPZ/13/OŽPZ/13/22165 z PK doplnit o číslo Usnesení, podepsat a
odeslat na Pardubický kraj
zodpovídá : starostka termín : 31.07.2013
vyrozumět firmy, které podaly nabídky pro akci „Výměna vnějších výplní oken a dveří objektu čp. 4 – 1. etapa“
o rozhodnutí ZO, oslovit vybranou firmu, zahájit jednání o realizaci a stanovit postup, provést zaměření přímo v bytech,
poskytnout součinnost, požádat o návrh smlouvy a následně ji podepsat.
zodpovídá : starostka, F. Beran termín : 31.07.2013, průběžně
projednat termíny zaměření oken a dveří s nájemníky bytů
zodpovídá : starostka termín : 31.07.2013
průběžně sledovat a plnit potřebné úkoly, související s akcí „Kanalizace Klešice“ včetně zahájení přejímacího řízení
zodpovídají : všichni zastupitelé termín : průběžně
průběžně pomáhat při plnění potřebných úkolů, související s akcí „Kanalizace Klešice – kanalizační přípojky“
zodpovídají : všichni zastupitelé, F. Beran termín : dle potřeby
poskytnout pomoc při příjmu a výdeji revizních šachet občanům
zodpovídají : starostka (šachty – přejímka, rozhlas), F. Beran, J. Jonášová (výdej) termín : dle aktuální potřeby
v součinnosti s firmou Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim připravovat potřebné podklady pro provozování kanalizace
zodpovídá : starostka, místostarosta, zastupitelé termín : 15.09.2013
zapracovat RO č.03/2013 do formuláře, sledovat vývoj rozpočtu a navrhovat potřebná opatření
zodpovídá : R. Krádlová termín : 31.07.2013 (RO), dále průběžně
po provedení vkladu VB do KN vystavit fakturu k úhradě pro ČEZ zodpovídá : p. účetní termín : po provedení vkladu
seznámit p. starostu obce Morašice se závěrem jednání ZO Klešice
zodpovídá : starostka
termín : 31.07.2013
seznámit nájemníky s novými skutečnostmi ve věci nájemních smluv od září 2013
zodpovídá : starostka, J. Jonášová termín : 05.08.2013
konzultovat s právničkou obce dodatek k NS nebo zpracování smlouvy nové, v termínu podepsat s nájemníky
zodpovídá : starostka termín : 31.08.2013
zajistit kontrolu funkčnosti veřejného rozhlasu, případně zajistit opravu zodpovídá : místostarosta termín : 10.08.2013

Jitka Jonášová, v.r.
členka zastupitelstva

Marie Stará, v.r.
starostka

