Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 18.03.2015
Zastupitelstvo obce po projednání :
I.

Bere na vědomí
1. řádné svolání zasedání zastupitelstva obce v souladu s 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o obcích“
2. usnesením č. 43 kontrolu Usnesení z 3. veřejného jednání zastupitelstva obce
3. usnesením č. 47 aktuální informace k dotačním titulům pro rok 2015
4. usnesením č. 48 předložené informace FV včetně příloh a zápisů
5. usnesením č. 49 informace KV a zemědělské komise včetně příloh a zápisu
6. usnesením č. 52 Rozpočtové opatření starostky č. 1/2015
7. usnesením č. 54 :
 podané informace o záležitostech, projednaných a schválených či neschválených na
předchozích jednáních ZO ve věci poskytování informací
 Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

II.

Určuje
usnesením č. 41 zapisovatelem p. Oldřicha Střítežského, ověřovateli zápisu ing. Vratislava Černovského
a Bc. Radku Krádlovou

III. Schvaluje
1. usnesením č. 42 navržený program dnešního zasedání zastupitelstva obce
2. usnesením č. 44 Inventarizační zprávu za rok 2014 včetně příloh
3. usnesením č. 45 Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.j.: ÚZSVM/HPU/1874/015-HPUM –
pozemek p.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, 128 00 Praha 2, do majetku obce Klešice.
4. usnesením č. 46 podání žádosti o stroj na úklid a údržbu komunikací a veřejných ploch včetně
zpracování žádosti o DT vybranou firmou
5. usnesením č. 50 do komise zemědělské p. Josefa Kutílka, DiS.
6. usnesením č. 51 zřízení :
 Komise pro občanské záležitosti a vzdělávání (Marie Doležalová – předseda, Jakub Novák –
člen, Bohumil Vaníček – člen)
 Komise pro kulturu a sport (Veronika Mastíková – předseda, Dagmar Šafránková – člen, Petr
Šimon – člen, Lenka Štanclová – člen, Oldřich Střítežský – člen)
7. usnesením č. 53 – v případě potřeby poskytnutí rozsáhlejší informace dohodu žadatele s příslušným
předsedou nebo členem komise, členem ZO, místostarostou či starostkou, který se
mu bude věnovat, včetně vhodného termínu
8. usnesením č. 57 Sazebník úhrad za poskytování informací
IV. Neschvaluje
1. usnesením č. 55 žádost o finanční dar SPCCH v Heřmanově Městci
2. usnesením č. 56 žádost o poskytnutí příspěvku Domovu pro seniory v Heřmanově Městci
V. Ukládá
a) k usnesení č. 44 :
 provést fyzickou likvidaci vyřazeného majetku
zodpovídá : místostarosta, D. Šafránková termín : 30.06.2015
 kontrolu a postup vyúčtování pohledávek a závazků
zodpovídá : p. účetní, starostka termín : průběžně
 provést opakovanou kontrolu fyzického znační majetku, případně jeho opravení
zodpovídá : J. Jonášová termín : 30.10.2015

b) k usnesení č. 45 – doplnit potřebné náležitosti do smlouvy, podepsat a odeslat na ÚZSVM
zodpovídá : starostka termín : 27.03.2015
c) k usnesení č. 46 – sledovat dotační tituly, v případě vypsání vhodného informovat zastupitele
o možnosti podání žádosti
zodpovídá : místostarosta, V. Beran, starostka termín : průběžně
d) k usnesení č. 47 – poskytovat součinnost dle potřeb jednotlivých titulů
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : průběžně
e) k usnesení č. 48 – vyvěsit závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 na
úřední desku a zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup
zodpovídá : starostka termín : 25.03.2015
f) k usnesení č. 51 – informovat zvolené členy komisí, v případě potřeby doplnit osobní údaje
zodpovídá : místostarosta, O. Střítežský, starostka termín : 31.03.2015
g) k usnesení č. 55 – seznámit SPCCH s výsledkem jednání i s tím, že nejsou doloženi občané obce
zodpovídá : starostka termín : 31.03.2015
h) k usnesení č. 56 – seznámit Domov pro seniory Heřmanův Městec s výsledkem jednání
zodpovídá : starostka termín : 31.03.2015
i) k usnesení č. 57 – zveřejnit Sazebník úhrad na elektronických stránkách obce
zodpovídá : starostka termín : 31.03.2015
j) podepsat a odeslat Smlouvu o sdružování prostředků na nákup VF pro knihovny v regionu Chrudim
pro rok 2015
zodpovídá : starostka termín : 31.03.2015

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Marie Stará, v.r.
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne :

25.03.2015

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet) dne :

25.03.2015

Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne :

09.04.2015

