Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 04.11.2015
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. 91 kontrolu Usnesení z 5. veřejného jednání zastupitelstva obce
3. usnesením č. 92 kontrolu Usnesení ze 6. veřejného jednání zastupitelstva obce
4. usnesením č.95 storno Záměrů obce č. 01/2015 a 02/2015 z důvodu změny číslování pozemků
5. usnesením č. 100 informace o ukončených dotačních titulech roku 2015
6. usnesením č. 102 o nabídkách a možnostech DT pro rok 2016
7. usnesením č. 104 předložené informace FV včetně zápisů
8. usnesením č. 106 předložené informace KV a včetně zápisů
9. usnesením č. 108 podané informace k přípravě výpočtu ceny stočného pro rok 2016
10. usnesením č. 110 předložené zprávy a informace bodu 9 schváleného programu dnešního jednání

II.

Určuje
usnesením č. 89 zapisovatelkou p. Marii Starou, ověřovateli zápisu ing. Vratislava Černovského a p.
Dagmar Šafránkovou

III. Schvaluje
1.

usnesením č. 90 navržený program dnešního zasedání zastupitelstva obce

2.

usnesením č. 93 Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, č. IP-122006150/VB/3 Klešice, čp. 24, k p.č. 556/1, KNN
usnesením č. 94 předloženou Smlouvu o bezúplatném převodu majetku z vlastnictví svazku obcí
s názvem Heřmanoměstecko do vlastnictví obce Klešice

3.
4.

usnesením č. 96 uzavírat pachtovní smlouvy za účelem zemědělského hospodaření na dobu 5 let
s cenou 2% z bonity, stanovené vyhláškou 298/2014 Sb.

5.

usnesením č. 97 Záměr obce č. 03/2015 propachtovat pozemky za účelem zemědělského
hospodaření p. Jaroslavu Šafránkovi, zemědělský podnikatel

6.
7.

usnesením č. 98 Záměr obce č. 04/2015 propachtovat pozemky za účelem zemědělského
hospodaření P.S. Jezbořice, s.r.o.

8. usnesením č. 99 Záměr obce č. 05/2015 propachtovat pozemky za účelem zemědělského
9. hospodaření Agrodružstvu Jeníkovice
10. usnesením č. 101 zahájit přípravné práce pro zalesnění 1 ha lesa Vinice dubovou kulturou a
požádat o přidělení dotace v roce 2016
11. usnesením č. 103 Rozpočtové opatření č. 3/2015
12. usnesením č. 105 finanční odměny a finanční dary dle návrhu FV
13. usnesením č. 107 nesouhlas s postupem člena KV p. Oldřicha Střítežského při jednáních s jinými
subjekty a jeho vystupováním za KV bez pověření
14. usnesením č. 109 Plán inventur za rok 2015
IV. Ukládá
a) k usnesení č. 93 – do Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, č. IP-122006150/VB/3 Klešice, čp. 24, k p.č. 556/1, KNN doplnit potřebné údaje, smlouvu podepsat a odeslat
zodpovídá : starostka termín : 10.11.2015
b) k usnesení č. 94 – podepsat a odeslat smlouvu o bezúplatném převodu majetku z vlastnictví svazku
obcí s názvem Heřmanoměstecko do majetku obce Klešice a přidělit majetku inventární čísla
zodpovídá : starostka (smlouva), p. účetní (inv. čísla) termín : 30.11.2015

c) k usnesení č. 96 – informovat právničku obce o schválených podmínkách pro uzavírání pachtovních
smluv k zemědělskému hospodaření
zodpovídá : starostka termín : 16.11.2015
d) k usnesení č. 97 – informovat zájemce o schválení záměru č.03/2015 a podmínkách pro uzavírání
pachtovních smluv
zodpovídá : starostka termín : 20.11.2015 (info) 29.12.2015 (smlouvy)
e) k usnesení č. 98 – informovat zájemce o schválení záměru č.04/2015 a podmínkách pro uzavírání
pachtovních smluv
zodpovídá : starostka termín : 20.11.2015 (info) 29.12.2015 (smlouvy)
f) k usnesení č. 99 – informovat zájemce o schválení záměru č.05/2015 a podmínkách pro uzavírání
pachtovních smluv
zodpovídá : starostka termín : 20.11.2015 (info) 29.12.2015 (smlouvy)
g) k usnesení č. 100 – dokončit evidenci přívěsu pro JPO V a v termínu provést vyúčtování dotačních
akcí 2015
zodpovídá : místostarosta (přívěs-evidence), starostka (vyúčtování)
termín : 30.11.2015, 15.12.2015
h) k usnesení č. 101 – zahájit potřebné kroky pro realizaci usn. č. 101/2015 a následně informovat
Honební společenstvo Klešice
zodpovídá : Kosina L., místostarosta termín : 31.01.2016
i)

k usnesení č. 102 – sledovat průběžně možnosti využití vyhlášených dotačních titulů a informovat
o vhodných možnostech
zodpovídají : zastupitelé termín : průběžně

j)

k usnesení č. 103 – zahrnout RO č. 3/2015 do upraveného rozpočtu obce
zodpovídá : Krádlová R. termín : 30.11.2015

k) k usnesení č. 104 – sledovat průběžně s p. účetní vývoj rozpočtu letošního roku
zodpovídá : Krádlová R., p. účetní termín : průběžně
l)

k usnesení č. 105 – informovat p. účetní, předat jí přehled schválených finančních odměn a darů a
zajistit výplatu v nejbližším výplatním termínu
zodpovídá : Krádlová R., starostka, p.účetní termín : 15.11.2015

m) k usnesení č. 108 – připravit s odborně způsobilou osobou kalkulaci stočného pro rok 2016 a předložit
zastupitelstvu obce k projednání a schválení
zodpovídá : místostarosta termín : 07.12.2015
n) k usnesení č. 109 – provést inventarizaci dle schváleného Plánu inventarizace včetně soupisů
zodpovídá : místostarosta termín : 31.01.2016
o) k usnesení č. 110 – požádat právničku obce o právní pomoc ve věci účasti či neúčasti obce
v Honebním společenstvu Klešice
zodpovídá : starostka termín : 30.06.2016

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Marie Stará, v.r.
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne :

11.11.2015

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

11.11.2015
26.11.2015

