Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 21.03.2016
Zastupitelstvo obce po projednání :
I.

Bere na vědomí
1. řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
2. usnesením č. 145 kontrolu Usnesení z 8. a 9. veřejného jednání ZO včetně zápisů a přílohy
3. usnesením č. 151 podané informace k Registraci a následné podání žádosti o finanční podporu na
hospodaření v lesích z rozpočtu PK a související informace s Obecním lesem
4. usnesením č. 164 Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015
5. usnesením č. 165 předloženou Zprávu PČR HM o stavu veřejného pořádku za rok 2015
6. usnesením č. 166 informace FV včetně příloh a zápisů
7. usnesením č. 167 předložené informace KV včetně příloh a zápisů
8. usnesením č. 168 vyjádření Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly k obdrženému podání proti
orgánům obce
9. usnesením č. 169 žádost o informaci k možnému pronájmu nebytového prostoru v Klešicích / Nákli
10. usnesením č. 170 žádost o vyjádření obce ve věci uložení betonových silničních obrubníků na poz.
p.č. 502/7 v Nákli

II.

Určuje
usnesením č. 142 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Radku Krádlovou a p. Jitku
Jonášovou

III. Schvaluje
1. usnesením č. 143 navržený program dnešního jednání
2. usnesením č. 144 ukončení diskuse ve věci připomínek p. O.S. s tím, že záležitost je na schváleném
programu dnešního jednání
3. usnesením č. 146 Inventarizační zprávu za rok 2015 včetně příloh
4. usnesením č. 147 Závěrečný účet za rok 2015 v předložené výši včetně získaných dotací výrokem :
ZO dává souhlas s celoročním hospodařením obce Klešice v roce 2015 bez výhrad
5. usnesením č. 148 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klešice za rok 2015
v předloženém znění bez výhrad
6. usnesením č. 149 účetní závěrku za rok 2015
7. usnesením č. 150 projednání novely nařízení vlády č. 352/2016 Sb. a ponechání současných
měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů bez navýšení
8. usnesením č. 152 zhotovitelem akce Oprava části objektu čp. 4 Klešice – nebytové prostory, 2. část
(zednické a obkladačské práce včetně výmalby) pana Marcela Sajfrta, Klešice 99 s tím, že záruční
doba díla bude činit 60 měsíců
9. usnesením č. 153 SOD na provedení zednických a obkladačských prací akce Oprava části objektu
čp. 4 Klešice – nebytové prostory, 2. část
10. usnesením č. 154 zhotovitelem akce Oprava části objektu čp. 4 Klešice – nebytové prostory, 2. část
(oprava a výměna elektroinstalace včetně materiálu, vybavení a revize) pana Vladimíra Poláka,
U Hřiště 967, 538 03 Heřmanův Městec
11. usnesením č. 155 zhotovitelem akce Oprava části objektu čp. 4 Klešice – nebytové prostory, 2. část
(oprava a výměna rozvodů vody a odpadů včetně) pana Libora Sedláčka, Klešice 84
12. usnesením č. 156 pro zadání a provedení výběrového řízení zakázky „Rekonstrukce komunikací a
výstavba chodníků v obci Klešice“ ing. Petra Vláška z Dolních Ředic
13. usnesením č. 158/2016 přípravu potřebných podkladů pro podání žádosti na opravu MK, p.č. 547/1
a její podání na MMR v případě vypsání vhodného DT

14. usnesením č. 160 přípravu potřebných podkladů pro podání žádosti na rekonstrukci hasičské
zbrojnice a její podání na HZS PK
15. usnesením č. 161 Rozpočtové opatření č. 1/2016
16. usnesením č. 162 prodloužení Dodatku č. 1 k dohodě o zprostředkování koupě nemovitosti a
poskytování služeb do 30.09.2016
17. usnesením č. 163 Smlouvu o sdružování prostředků na nákup VF pro knihovny v regionu Chrudim
pro rok 2016
IV. Zastupitelstvo obce Klešice usnesením č. 157/2016 :
a) pověřuje místostarostu obce ing. Vratislava Černovského, který jinak zastupuje starostku v době její
nepřítomnosti, dále plněním úkolu dotační akce „Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků
v obci Klešice“
b) v této věci místostarosta zastupuje obec navenek
c) pověření je účinné dnem jeho schválení a platí do jeho odvolání, popřípadě ukončení plnění tohoto
úkolu
V.

Neschvaluje
usnesením č. 159 hlasování o odebrání odměn dobrovolných hasičů

VI. Ukládá
a) k usnesení č. 146 – provádět kontrolu vyúčtování pohledávek a závazků
zodpovídá : p. účetní, starostka

termín : průběžně

Dále ukládá provést opakovanou kontrolu fyzického značení majetku, případně jeho opravení
zodpovídá : předsedkyně KV

termín : průběžně do 30.10.2016

b) k usnesení č. 147 – vložit schválený ZÚ včetně všech potřebných dokumentů na elektronické stránky
obce, sekce rozpočty
zodpovídá : starostka, p. účetní termín : 10.05.2016
c) k usnesení č. 149 – sumarizovat projednané dokumenty k účetní závěrce a dopracovat Protokol
o schvalování účetní závěrky za rok 2015
zodpovídá : starostka, p. účetní termín : 30.06.2016
d) k usnesení č. 150 – ZO informovat p. účetní
zodpovídá : předsedkyně FV termín : 26.03.2016
e) k usnesení č. 151 – pokračovat v realizaci Usnesení č. 101/2015 a 121/2015, průběžně informovat ZO
zodpovídá : místostarosta, Kosina L. termín : průběžně

f)

k usnesení č. 153 – informovat zhotovitele a podepsat SOD na zhotovení díla s termínem 07 – 09 /
2016 (dle upřesnění termínu realizace s nájemci)
zodpovídá : starostka

termín : 31.03.2016 (info),31.05.2016 (SOD)

g) k usnesení č. 154 – informovat zhotovitele, připravit objednávku s termínem 07 – 09/2016 (dle
upřesnění termínu s nájemci)
zodpovídá : starostka, místostarosta

termín : 31.03.2016 (info),31.05.2016 (objednávka)

h) k usnesení č. 155 – informovat zhotovitele, připravit objednávku s termínem 07 – 09/2016 (dle
upřesnění termínu s nájemci)
zodpovídá : starostka, místostarosta

i)

termín : 31.03.2016 (info),31.05.2016 (objednávka)

k usnesení č. 156 – informovat zhotovitele o výsledku dnešního jednání
zodpovídá : místostarosta

j)

termín : 10.04.2016

k usnesení č. 157 – spolupracovat s vybranou firmou, provádět potřebné úkony a průběžně
informovat zastupitelstvo
zodpovídá : místostarosta termín : průběžně

k) k usnesení č. 158 – zajistit PD, připravovat podklady, provádět potřebné úkony a průběžně informovat
zastupitelstvo V případě nevypsání DT či nepřidělení dotace v roce 2016 zastupitelstvo obce
rozhodne o realizaci akce z vlastního rozpočtu
zodpovídá : místostarosta, starostka

l)

termín : 30.04.2016 (PD), dále průběžně

k usnesení č. 160 – dokončit přípravné práce, připravit a podat žádost na HZS Chrudim
zodpovídá : místostarosta, Šafránková D., starostka

termín : 30.04.2016

m) k usnesení č. 161 – zapracovat RO č.1/2016 do schváleného Rozpočtu obce a předat kontaktní údaje
pro objednávku – osobně doručit na OÚ
zodpovídá : Krádlová Radka, Střítežský O.

termín : 31.03.2016

n) k usnesení č. 162 – informovat realitní kancelář o rozhodnutí ZO a pověřuje starostku obce k podpisu
potřebných dokumentů
zodpovídá : starostka termín : 31.03.2016

o) k usnesení č. 163 – smlouvu podepsat a odeslat

zodpovídá : starostka

termín : 10.04.2016

p) k usnesení č. 166 – ve věci možnosti uložení ušetřených finančních prostředků provést průzkum
nabídek různých bankovních ústavů a zpracování podkladů pro jednání zastupitelstva.
zodpovídá : Krádlová R., Jonášová J., p. účetní, Stará M. termín : 30.06.2016

q) k usnesení č. 167 – vyhlásit veřejným rozhlasem topení v lokálních topeništích tím, čím se topit má a
zákaz venkovního pálení ohně
zodpovídá : starostka termín : 25.03.2016
r) k usnesení č. 169 – informovat žadatelku o prostoru v Nákli. V případě zájmu vyvěsit záměr obce,
stanovit podmínky, připravit NS
zodpovídá : starostka termín : 06.04.2016
s) k usnesení č. 170 – informovat žadatele, zjistit potřebné informace na stavebním úřadu v HM a zajistit
od projektanta předání výkresů
zodpovídá : místostarosta termín : 06.04.2016, dále průběžně

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.03.2016
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Marie Stará, v.r.
starostka obce

