Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 27. veřejného jednání zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 09. dubna 2014

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrolu Usnesení z 26. jednání ZO
Žádost o odprodej pozemku p.č. 144/39 a p.č. 144/38 v k.ú. a obci Klešice
Aktuální informace ve věci žádosti manželů Musílkových
Nové informace k doplnění smluv o výběru stočného v roce 2014
Aktuální informace ve věci akce Kanalizace Klešice
Vyrozumění Ministerstva kultury o dotaci programu VISK3
Informace FV a KV včetně zápisů a zpráv o činnosti výborů
Zprávu PČR Heřmanův Městec o stavu veřejného pořádku za rok 2013
Informace z jednání SO Heřmanoměstecko a připravovaných akcích v obci a činnosti SDH Klešice

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

Program dnešního jednání ZO
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klešice za rok 2013 v předloženém znění bez výhrad
Závěrečný účet obce za rok 2013 výrokem „ZO dává souhlas s celoročním hospodařením obce Klešice v roce 2013 bez výhrad“
Účetní závěrku obce za rok 2013 výrokem „Zastupitelstvo obce Klešice schvaluje účetní závěrku za rok 2013 Obce Klešice“
Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, č. IP-12-2004524/VB/1 ve věci přípojky k poz.p.č.16/3 v k.ú.
a obci Klešice
Postup ve věci žádosti manželů Musílkových
Průběžný postup obce ve věci Kanalizace Klešice včetně předložených dokumentů a materiálů
Fakturační období úhrady stočného pro rok 2014 od 01.07.2014 do 31.12.2014 se splatností 31.10.2014
Oslovení projektanta ve věci revize a aktualizace PD lokality Klešice – jih

III. Neschvaluje
1.

Odprodej pozemků p.č. 144/39 a 144/38 v k.ú. a obci Klešice

IV. Ukládá
1. průběžně pracovat a dokončovat rozpracované úkoly z předchozích jednání ZO, tj. :
 dokončit zjištění vhodných možností řešení vytápění a temperování budovy čp. 32 a předložit návrhy
zodpovídá : místostarosta, F. Beran, V. Beran, M. Tobiška termín prodloužen : 31.05.2014
 poskytovat součinnost dle požadavků zpracovatele PD na opravy komunikací
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : průběžně
 pokračovat v sumarizaci podkladů ve věci kanalizace a realizovat potřebné náležitosti
zodpovídají : starostka, místostarosta, p. účetní termín : průběžně
2. doplnit a podepsat Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2013
zodpovídá : starostka, zastupitelé termín : 18.04.2014
3. podepsat a odeslat smlouvu č. IP-12-2004524/VB/1 ve věci přípojky k poz.p.č.16/3 v k.ú. a obci Klešice
zodpovídá : starostka termín : 18.04.2014
4. informovat žadatele o výsledku jednání ve věci žádosti o prodej pozemků p.č.144/39, p.č.144/38
zodpovídá : starostka termín : 18.04.2014
5. oslovit p. projektanta ve věci možné revize projektové dokumentace lokality „Klešice-jih“
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 20.05.2014
6. informovat manžele Musílkovi o výsledku jednání ve věci podané žádosti
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 30.04.2014
7. k podepsaným smlouvám o odvádění odpadních vod připravit Dodatek č.1 a zajistit roznesení
zodpovídá : starostka (dodatek), místostarosta, J. Jonášová (doručení) termín : 31.05.2014
8. ověřit možnosti odprodeje ČOV u čp.101
zodpovídá : J. Jonášová, p. účetní termín : 31.05.2014
9. provádět potřebné úkony v souvislosti s dotací VISK3 Ministerstva kultury
zodpovídá : starostka termín : průběžně
10. sledovat vývoj rozpočtu a navrhovat potřebná opatření
zodpovídá : R. Krádlová termín : průběžně
11. provádět evidenci a její kontroly – spotřeba vody a elektřiny v čp. 32
zodpovídá : D. Šafránková, J. Jonášová termín : průběžně
12. upozornit ČEZ dokončení úpravy MK V Drahách po opravě vedení + provést kontrolu sloupů ze strany ČEZu
zodpovídá : místostarosta termín : 31.05.2014
13. zajistit úpravu kabelu u vánočního stromu a terénní úpravu
zodpovídá : F. Beran termín : 30.04.2014
14. stanovit termín a program pro konání 16. setkáni dříve narozených
zodpovídá : M. Doležalová termín : 05.05.2014
15. zajistit potřebné úkony v souvislosti s volbami do EP
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : průběžně
Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta

Marie Stará
starostka, v.r.

