Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 25. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18. prosince 2013
Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
1. Kontrolu Usnesení z 24. jednání ZO
2. Postup jednání ve věci bezúplatných převodů nemovitostí v k.ú. a obci Klešice z majetku České republiky
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM do majetku obce Klešice
3. Informace o vyúčtování a stavu realizovaných DT 2013 a podaných žádostech pro rok 2014
4. Aktuální informace o průběhu a realizaci akce „Kanalizace Klešice“, včetně stavu podaných hlášení
5. Výpočet ceny stočného odborně způsobilou osobou a zpracování Plánu financování obnovy kanalizace
6. Plán inventur za rok 2013
7. Podklady a informace z jednání s obcí Svinčany ve věci zpomalení provozu na MK v obci Klešice, místní část Nákle
8. Informace FV a KV včetně zápisů o činnosti výborů
9. Zprávu hasičů o činnosti v roce 2013
10. Informace OÚ – opravy, návrhy, akce konce roku 2013

II. Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Program 25. jednání ZO
Podání žádosti o dotaci z programu VISK3 na Ministerstvo kultury
Výši stočného pro rok 2014 v částce 1.000,- Kč na osobu / rok a způsob jeho výběru
Výši poplatku za sběr a svoz komunálních odpadů pro rok 2014 beze změny, tj. 550,- Kč na poplatníka
Výši příspěvku na sdružování prostředků na nákup VF pro knihovny regionu Chrudim pro rok 2014
Rozpočtové opatření č. 05/2013 včetně odměn a darů
Částku za užívání prostor v OD pro rok 2014 ve výši 200,- Kč za 1 hodinu
Rozpočet obce pro rok 2014 ve výši 14.847.500,- Kč na straně příjmů a 14.847.500,- Kč na straně výdajů
Převod finančních prostředků z účtu ČNB na ZBÚ obce
Rozpočtový výhled pro roky 2014 – 2016
Podání žádosti ve věci změny kategorie lesa ve vlastnictví obce na Pardubický kraj
Směrnici č. 01/2013 o schvalování účetní závěrky

III. Ukládá
1. průběžně pracovat a dokončovat rozpracované úkoly z předchozích jednání ZO
zodpovídají : určení zastupitelé termín : dle termínů
2. připravit a podepsat Dohodu o hmotné zodpovědnosti na kalové čerpadlo
zodpovídá : starostka termín : 31.12.2013
3
3. výpočet stočného za 1 m odborně způsobilou osobou na úřední desku
zodpovídá : starostka termín : 23.12.2013
4. připravit konečný návrh smlouvy o připojení na kanalizaci pro občany
zodpovídá : místostarosta termín : 31.12.2013
5. průběžně plnit potřebné úkony, související s akcí „Kanalizace Klešice“
zodpovídají : starostka, místostarosta, zastupitelé termín : průběžně
6. provést vyúčtování mimořádné dotace pro JSDH Klešice – povodně 2013 a odeslat na PK
zodpovídá : starostka, p. účetní termín : 31.12.2013
7. poskytnout součinnost dle potřeby zpracovatele PD na opravy komunikací
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : průběžně
8. zapracovat RO 05/2013 do čerpání rozpočtu a předložit p. účetní návrh na fin. odměnu a fin. dary za rok 2013
zodpovídá : R. Krádlová termín : 20.12.2013
9. podepsat Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě na svoz odpadů a odeslat na SOP Přelouč
zodpovídá : starostka termín : 15.01.2014
10. po obdržení čistopisu uzavřít smlouvu o sdružování prostředků na nákup VF pro knihovny regionu Chrudim
zodpovídá : starostka termín : po obdržení

11. zpracovat přehled rozpočtu za rok 2013 po ukončen í všech účetních operací
zodpovídá : R. Krádlová termín : 15.02.2014
12. zjistit podmínky pro zrušení ZÚ obce a v kladném případě účet zrušit
zodpovídá : starostka, p. účetní, J. Jonášová termín : 31.01.2013
13. podat žádost o změnu kategorie lesa v majetku obce na PK
zodpovídá : starostka termín : 31.12.2013
14. zjišťovat možnosti řešení zpomalení provozu na MK v Nákli, konzultovat je s obcí Svinčany a následně projednat
v ZO
zodpovídají : starostka, místostarosta, M. Knický termín : 28.02.2014
15. zjistit u původce nehody poškození sloupu VO a rozhlasu, jakým způsobem bude pojišťovna požadovat vyrovnání
– na koho budou vystavovány faktury a informovat starostku
zodpovídá : M. Knický termín : 31.12.2013

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta

Marie Stará, v.r.
starostka

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne :

20.12.2013

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet) dne :

20.12.2013

Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne :

06.01.2014

