Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 15.06.2015
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. 60 kontrolu Usnesení ze 4. veřejného jednání zastupitelstva obce
3. usnesením č. 64 Závěrečný účet za rok 2014 a Zprávu o přezkoumání DSO Heřmanoměstecko
za rok 2014
4. usnesením č. 75 předložené informace FV včetně příloh a zápisů
5. usnesením č. 76 informace KV a včetně příloh a zápisu
6. usnesením č. 81 Zprávu Policie ČR, obvodní odd. Heřmanův Městec za rok 2014
7. usnesením č. 82 připomínky a náměty přednesené v rámci bodu 12 schváleného programu dnešního
jednání

II.

Určuje
usnesením č. 58 zapisovatelkou p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Jitku Jonášovou a p. Martina
Knického

III. Schvaluje
1.

usnesením č. 59 navržený program dnešního zasedání zastupitelstva obce

2.

usnesením č. 61 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klešice za rok 2014
v předloženém znění bez výhrad

3.

usnesením č. 62 Závěrečný účet za rok 2014 v předložené výši včetně získaných dotací výrokem :
ZO dává souhlas s celoročním hospodařením obce Klešice v roce 2014 bez výhrad

4.

usnesením č. 63 účetní závěrku za rok 2014

5.

usnesením č. 65 Dodatek č. 2/2015 a přílohu č. 2/2015 ke smlouvě č. 36/02 o odvozu odpadu

6. usnesením č. 66 částečné navýšení odměny p. starostce na 15.000,- Kč a p. místostarostovi na
7.500,- Kč dle novely zákona č. 37/2003 Sb., ze dne 16.3.2015, s platností od 01.07.2015
7.

usnesením č. 67 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/15/22041

8.

usnesením č. 68 zhotovitelem akce „Oprava části objektu čp. 4 Klešice – nebytové prostory“ pana
Marcela Sajfrta, Klešice 99 s tím, že záruční doba díla bude činit 60 měsíců

9.

usnesením č. 69 zhotovitelem výměny oken a dveří pro akci „Oprava části objektu čp. 4 Klešice –
nebytové prostory“ firmu K-interiér, Heřmanův Městec, Čáslavská 228

10. usnesením č. 70 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany JSDH obce z rozpočtu Pardubického kraje č. OKŘ/15/21901
11. usnesením č. 71 dodavatelem přívěsu k dopravnímu automobilu pro požární příslušenství včetně
zajištění dokumentace firmu VEZEKO s.r.o. Velké Meziříčí
12. usnesením č. 72 zhotovitelem akce „Oprava zdi u obecního pozemku p.č. 554/3“ firmu VALODEST
s.r.o., Klešice 109
13. usnesením č. 73 Rozpočtové opatření č. 2/2015
14. usnesením č. 74 deleguje jako zástupce obce Klešice na Valnou hromadu akcionářů společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. ing. Vratislava Černovského, místostarostu obce
15. usnesením č. 78 iniciovat a zorganizovat schůzku vlastníků nemovitostí ve dvoře Klešice a projednat
potřebné náležitosti
16. usnesením č. 80 Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, č. IV-122012385/VB/1 Klešice, p. Jedlička, p.č. 103/10, kNN

IV. Neschvaluje
1. usnesením č. 77 návrh p. O. Střítežského : „Požádat pana Jaroslava Šafránka o doložení smluv se
všemi subjekty, sousedícími s pozemkem číslo 624/3 v Kú Klešice, kteří mají tento pozemek jako
přístupovou komunikaci ke svým nemovitostem, že s instalací brány umístěné na hranici s pozemkem
554/5 souhlasí a to do 30.06.2015. Pokud nebudou doloženy tyto dokumenty se všemi subjekty
žádáme o odstranění této brány do 7.7.2015. Pokud nedojde k doložení smluv sousedních uživatelů
tohoto pozemku, popř. k odstranění této brány, bude tato ihned po tomto datu odstraněna obcí a
náklady s tímto spojené budou přeúčtovány k tíži Jaroslava Šafránka“
2. usnesením č. 79 žádost nájemce části špýcharu p. Oldřicha Střítežského o odečtení poměrné části
3-měsíční platby nájemného z tohoto kalendářního roku – Nájemní smlouva č. 02/2012 o nájmu a
pronájmu nebytových prostor
V. Ukládá
a) k usnesení č. 60 :
 pokračovat v kontrole a postupu 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. 63 – sumarizovat projednané dokumenty k účetní závěrce a dopracovat Protokol
o schvalování účetní závěrky za rok 2014
zodpovídá : starostka, p. účetní termín : 30.06.2015
c) k usnesení č. 65 – podepsat dodatek č. 2/2015 ke smlouvě č. 36/02 včetně přílohy a odeslat do SOP,
a.s. Přelouč
zodpovídá : starostka termín : 25.06.2015
d) k usnesení č. 66 – informovat p. účetní o úpravě RO č. 2/2015
zodpovídá : předsedkyně FV termín : 24.06.2015
e) k usnesení č. 67 – doplnit potřebné údaje, smlouvu podepsat a odeslat na Pardubický kraj
zodpovídá : starostka termín : 30.06.2015
f)

k usnesení č. 68 – seznámit uchazeče s rozhodnutím ZO o zhotoviteli akce „Oprava části objektu čp.
4 – nebytové prostory“, vybranou firmu Marcel Sajfrt, Klešice pozvat ke konzultaci a následně sepsat
a podepsat SOD
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 19.06.2015 (info), 15.07.2015 (schůzka)

g) k usnesení č. 69 – informovat firmu K-interiér Heřmanův Městec o výměně oken a dveří při akci
„Oprava části objektu čp. 4 – nebytové prostory“, požádat o zaměření a následně sepsat a podepsat
SOD
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 19.06.2015 (info), 31.07.2015 (smlouva)
h) k usnesení č. 70 – doplnit potřebné údaje, smlouvu podepsat a odeslat na Pardubický kraj
zodpovídá : starostka termín : 30.06.2015
i)

k usnesení č. 71 – informovat firmu VEZEKO s.r.o., Velké Meziříčí, dohodnout náležitosti a provést
potřebné kroky ve věci přívěsu k dopravnímu automobilu pro požární příslušenství. ZO pověřuje
místostarostu obce součinností s hasiči a firmou VEZEKO s.r.o. Velké Meziříčí v této záležitosti
zodpovídá : místostarosta termín : 30.06.2015 (info), dále dle potřeby)

j)

k usnesení č. 72 – seznámit uchazeče s rozhodnutím ZO o zhotoviteli akce „Oprava zdi u obecního
pozemku p.č. 554/3“, vybranou firmu VALODEST s.r.o. Klešice pozvat ke konzultaci a následně
postupovat dle pokynů DSO Heřmanoměstecko. ZO pověřuje starostku obce součinností s DSO
Heřmanoměstecko v této záležitosti.
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 19.06.2015 (info), průběžně dle potřeby

k) k usnesení č. 73 – zahrnout RO č.2/2015 do upraveného rozpočtu obce 2015
zodpovídá : R. Krádlová termín : 31.07.2015
l)

k usnesení č. 74 – připravit Výpis z Usnesení dnešního jednání pro delegovaného zástupce obce na
jednání Valné hromady VaK a.s. Chrudim
zodpovídá : starostka termín : 15.06.2015

m) k usnesení č. 75 – sledovat vývoj rozpočtu 2015, připravit přehled čerpání rozpočtu za 1. pololetí
2015
zodpovídá : R. Krádlová, p. účetní termín : dle předání závěrky za 1. pol. 2015 na PK

n) k usnesení č. 76 :
zpracovat dle podkladů přehled odevzdaného tříděného odpadu včetně nákladů a výnosů
– rok 2014
zodpovídá : J. Jonášová a KV termín : 31.07.2015
o) k usnesení č. 78 :
 iniciovat a zorganizovat schůzku všech vlastníků nemovitostí ve dvoře Klešice ve věci p.č.
624/3 a projednat potřebné náležitosti
zodpovídá : D. Šafránková termín : 15.07.2015


písemně oslovit současné nájemce špýcharu p. Oldřicha Střítežského a firmu Valodest s.r.o.
a upozornit je na stálé zajištění přístupu do objektu (volná rampa)
zodpovídá : starostka termín : 30.06.2015

p) k usnesení č. 79 – informovat nájemce části špýcharu o rozhodnutí ZO ve věci žádosti o odečtení
poměrné části 3-měsíční platby z tohoto kalendářního roku nájemného – Nájemní smlouva č. 02/2012
o nájmu a pronájmu nebytových prostor
zodpovídá : starostka termín : 30.06.2015
q)

k usnesení č. 80 do Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, č. IV-122012385/VB/1 Klešice, p. Jedlička, p.č. 103/10, kNN doplnit potřebné údaje, smlouvu podepsat a
odeslat
zodpovídá : starostka termín : 30.06.2015

r) k usnesení č. 82 :
 zajistit odbornou prohlídku vikýřů na špýcharu (p.č. stp.126) a předložit nabídky na opravu
zodpovídá : O. Střítežský termín : 24.06.2015



písemně informovat nenapojené vlastníky nemovitostí na splaškovou kanalizaci, vyhotovit
seznam napojených i nenapojených nemovitostí a předat jej na vodoprávní úřad
v Chrudimi
zodpovídá : místostarosta, J. Jonášová termín : 30.06.2015 (info), 31.07.2015 (seznam)

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Marie Stará, v.r.
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne :

23.06.2015

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet) dne :
Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne :

23.06.2015
08.07.2015

