Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 05.08.2015
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. 88 informace, připomínky a náměty v rámci bodu 4 schváleného programu dnešního
jednání

II.

Určuje
usnesením č. 83 zapisovatelkou p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Radku Krádlovou a p. Oldřicha
Střítežského

III. Schvaluje
1.

usnesením č. 84 navržený program dnešního zasedání zastupitelstva obce

2.

usnesením č. 85 deleguje jako zástupce obce Klešice na Valnou hromadu akcionářů společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. p. Marii Starou, starostku obce

3. usnesením č. 86 Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.j.: ÚZSVM/HPU/6710/2015-HPUM –
spoluvlastnický podíl v rozsahu ¼ k pozemkům : pozemková parcela č. 305/2; stavební parcela
č. 69, zapsaném na LV 482 pro obec a k.ú. Jezbořice v katastru nemovitostí, včetně všech součástí,
zejména stavby bez čp/če občanská vybavenost, z majetku České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do majetku obce Klešice se sídlem Klešice 101, 538 03
4.

usnesením č. 87 pro opravu dvou vikýřů na špýcharu firmu DVOŘÁK – STŘECHY, IČ 27536459,
Na Ježkovce 720, Heřmanův Městec, s termínem realizace do 30.09.2015

IV. Ukládá
a) k usnesení č. 85 – připravit Výpis z Usnesení pro delegovaného zástupce obce na jednání Valné
hromady společnosti VaK, a.s. Chrudim, kterým musí zástupce obce být vybaven.
zodpovídá : starostka termín : 10.08.2015
b) k usnesení č. 86 – doplnit potřebné náležitosti do smlouvy č.j.: ÚZSVM/HPU/6710/2015-HPUM ,
smlouvu podepsat a doručit na ÚZSVM
zodpovídá : starostka termín : 10.08.2015
a) k usnesení č. 87 – informovat vybranou firmu, připravit objednávku, dohodnout se zhotovitelem termín
realizace
zodpovídá : starostka termín : 14.08.2015
b) k usnesení č. 88 :
 součinnost při provádění oprav v čp. 4 Klešice a při opravě zdi u pozemku p.č.554/3
zodpovídá : F. Beran, L. Kosina termín : 31.10.2015


připravit a podat žádost o dotaci z POV PK 2016 na 2. část oprav nebytových prostor v čp. 4 –
dokončení
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 30.09.2015



připravit a osobně odevzdat na OÚ podklady pro návrh rozpočtu 2016
zodpovídají : předsedové komisí a výborů, Šafránková D., (hasiči), Knický M., Beran F.
(Nákle), starostka, p. účetní, místostarosta (potřeby obce)
termín : 07.10.2015

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Marie Stará, v.r.
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne :

06.08.2015

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet) dne :

06.08.2015

Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne :

21.08.2015

