Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 23. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 28. srpna 2013

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kontrolu Usnesení z 22. jednání ZO
Informace o postupu jednání ve věci bezúplatného převodu 1/4 nemovitostí, tj. pozemku p.č. 305/2, pozemku st.p.č. 69 a
budovy bez č.p. a č.e. na pozemku st.p.č. 69, to vše v k.ú. a obci Jezbořice z majetku České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2
Informace a postup jednání ve věci vlastnictví pozemku p.č. 305/3 v k.ú. a obci Jezbořice – přístupová cesta ke hřbitovu,
zápis bod 2b)
Informace o postupu jednání ve věci možného převodu nemovitostí, tj. pozemku p.č. 144/10 a poz. p.č. 144/20 v k.ú. a
obci Klešice
Informace o postupu jednání ve věci bezúplatného převodu pozemku p.č. 522 v k.ú. a obci Klešice – cesta k nemovitosti
čp. 52 z majetku České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
Informace o stavu realizace DT POV 2013 – výměna oken a dveří na objektu čp. 4, 1. etapa
Aktuální informace o průběhu a realizaci akce „Kanalizace Klešice“, včetně průběhu financování a vyjádření
Aktuální informace a průběh prací akce „Kanalizace Klešice – kanalizační přípojky“
Aktualizované informace ve věci povinností k provozování kanalizace
Informace o možnostech podání žádosti dotačních titulů z PK pro rok 2014
Informace FV a KV včetně čerpání rozpočtu v roce 2013, zápisů a zpráv o činnosti výborů
Sdělení komise zemědělské ve věci žádostí o kácení stromů v důsledku povětrnostních podmínek
Informace o nové aktivitě v OD a práci oddílu mladých hasičů
Informace o problémech v souvislosti s novou místní komunikací v Nákli

II. Schvaluje
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Program dnešního jednání ZO
Podání žádosti o bezúplatný převod 1/4 nemovitostí, tj. pozemku p.č. 305/2, pozemku st.p.č. 69 a budovy bez č.p. a č.e.
na pozemku st.p.č. 69, to vše v k.ú. a obci Jezbořice z majetku České republiky s příslušností hospodařit s majetkem
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
Vlastnictví pozemku p.č. 305/3 v k.ú. a obci Jezbořice – přístupová cesta ke hřbitovu – pro obec Jezbořice
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 144/10 v k.ú. a obci Klešice z majetku České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 dle zápisu, bod 2c)
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 522 v k.ú. a obci Klešice z majetku České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2
Dodatek č. 1 k SOD stavby „Kanalizace Klešice“ v předloženém znění
Kanalizační řád Kanalizace Klešice
Provozní a havarijní řád kanalizace a čerpacích stanic Kanalizace Klešice
Podání žádosti o dotaci z POV PK pro rok 2014 s postupem dle zápisu, bod 4

III. Ukládá
1. průběžně pracovat a dokončovat rozpracované úkoly z předchozích jednání ZO
zodpovídají : určení zastupitelé

termín : dle termínů

2. informovat obce Barchov, Čepí a Jezbořice o usnesení ve věci vlastnictví a převodu nemovitostí, souvisejících se
hřbitovem Jezbořice a přístupové cesty ke hřbitovu Jezbořice a projednat s nimi potřebné náležitosti
zodpovídá : starostka termín : 15.09.2013, dále průběžně dle potřeby
3. zajistit odeslání žádosti a potřebných příloh na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Hradec Králové, odbor Odloučené pracoviště Pardubice,
Jiráskova 20, 532 02 Pardubice
zodpovídá : starostka termín : 15.09.2013
4. vstoupit do jednání s vlastníkem poz. p.č. 144/20 v k.ú. Klešice a v kladném případě informovat PÚ, dohodnout potřebné
náležitosti a následně podat žádost s požadovanými podklady na Pozemkový úřad
zodpovídá : starostka termín : 31.10.2013, dále průběžně dle potřeby

5. připravit podklady pro žádost a vydání Rozhodnutí o zařazení potřebných pozemků – cest do místních komunikací
zodpovídá : starostka, místostarosta, F. Beran termín : 20.09.2013, dále průběžně dle potřeby
6. poskytnout potřebnou součinnost, doplňovat podanou žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 522 v k.ú. a obci Klešice
potřebné dokumenty z majetku státu a na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Hradec Králové, odbor Odloučené pracoviště Pardubice, Jiráskova 20,
532 02 Pardubice
zodpovídá : starostka termín : 15.09.2013, dále průběžně dle potřeby
7. Výměna vnějších výplní oken a dveří objektu čp. 4 – 1. etapa – poskytnout potřebnou součinnost při realizaci, provést
vyúčtování a odeslat na PK
zodpovídá : starostka, F. Beran, p. účetní termín : průběžně dle potřeby, 25.10.2013
8. zjišťovat možnosti získání dotací na opravy komunikací z jiných zdrojů a zajistit zpracování PD na opravy MK
zodpovídá : starostka, místostarosta, F. Beran termín : 31.10.2013
9. informovat zhotovitele, dodatek podepsat a pokračovat v dalších potřebných úkonech v souvislosti s akcí „Kanalizace
Klešice“
zodpovídá : starostka termín : 20.09.2013
10. průběžně sledovat a plnit potřebné úkony, související s akcí „Kanalizace Klešice“
zodpovídají : starostka, místostarosta, zastupitelé

termín : průběžně

11. průběžně pracovat a plnit potřebné úkoly, související s akcí „Kanalizace Klešice – kanalizační přípojky“
zodpovídají : starostka, místostarosta, F. Beran termín : dle potřeby
12. spolupracovat s odborně způsobilou osobou, předávat potřebné dokumenty, poskytnout součinnost při přípravě podkladů
pro provoz kanalizace
zodpovídá : starostka, místostarosta, zastupitelé termín : průběžně dle potřeby
13. zjistit potřebné informace k podání žádosti o dotaci z POV PK a žádost podat
zodpovídá : starostka
14. sledovat vývoj rozpočtu a navrhovat potřebná opatření

termín : 28.09.2013

zodpovídá : R. Krádlová, FV termín : průběžně

15. zajistit pokácení stromu u čp. 101 a likvidaci dřeva dle zápisu, zajistit náhradní výsadbu
zodpovídá : místostarosta, starostka, F.Beran

termín : 20.09.2013

16. zjistit nutnost druhého vzorkování výústí do toků

zodpovídá : starostka

termín : 10.09.2013

zodpovídá : místostarosta

termín : 20.09.2013

18. připravit návrh pro stanovení výše nájemného v OD a předložit zastupitelstvu k projednání
zodpovídá : starostka, J. Jonášová, R. Krádlová

termín : 31.10.2013

17. zajistit prověření stavu kotle v čp. 101 pro nadcházející topnou sezónu

19. vysadit na obecní pozemek v m.č. Nákle – p.č.506 za obrubníky keře, v případě opakování přejíždění vozidly přes nové
obrubníky vyzvat vlastníka poz. p.č. 450/2 písemně k ukončení této činnosti
zodpovídá : M. Knický, F.Beran, D. Šafránková termín : 10.10.2013

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta

Marie Stará, v.r.
starostka

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne :

07.09.2013

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet) dne :

07.09.2013

Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne :

23.09.2013

