Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení ze 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 24.08.2016
Zastupitelstvo obce po projednání :
I.

Bere na vědomí
1. řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
2. usnesením č. 196 výsledek výběru zhotovitele ze dne 20.07.2016 pro akci Oprava místní
komunikace“Vinice“, firmu MIKOSTAV s.r.o. Klešice s nabídkovou cenou 1.221.589,- Kč bez DPH
3. usnesením č. 200 informace o dotacích pro rok 2016
4. usnesením č. 203 informace o pochůzce ve věci ukončení záruky povrchů komunikací po stavbě
kanalizace, svolané SÚS Chrudim
5. usnesením č. 204 informace k přípravě rozpočtu pro rok 2017
6. usnesením č. 205 informace o zakoupení skládacích přístřešků s možností jejich využívání pro akce,
pořádané pro veřejnost
7. usnesením č. 206 informace o problému na místní komunikaci p.č. 556/1 mezi č.p. 25 a čp. 26

II.

Určuje
usnesením č. 194 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu ing. Vratislava Černovského a p. Dagmar
Šafránkovou

III. Schvaluje
1. usnesením č. 195 navržený program dnešního jednání
2. usnesením č. 197 Smlouvu o dílo č. 02/2016 mezi objednatelem Obcí Klešice a zhotovitelem, firmou
MIKOSTAV s.r.o., IČ 27464300 pro akci „Oprava místní komunikace „Vinice“ s tím, že o čl. Předání a
převzetí díla, odst. 11 rozhodne zastupitelstvo obce
3. usnesením č. 198 upravenou Smlouvu o dílo č. 03/2016 v čl. V. odst. 7. mezi objednatelem Obcí Klešice a
zhotovitelem, Ing.Liborem Hůlkou, IČ 48675032 pro technický dozor akce „Oprava místní komunikace
„Vinice“
4. usnesením č. 199 Rozpočtové opatření č. 3/2016
5. usnesením č. 201 podání žádosti o dotaci z programu POV PK pro rok 2017 – titul 3,
rekonstrukce a výstavba veřejného rozhlasu
IV.

Oprava,

Neschvaluje
1. usnesením č. 202 žádost společnosti NaturStep, zastoupené f. REAL servis HLINSKo, ing. Jůn, o povolení
provést stavbu nové zpevněné plochy na části pozemku p.č. 556/1 za účelem přístupu k pozemku p.č.50
v k.ú. a obci Klešice .

V. Ukládá
a) k usnesení č. 197 – informovat zhotovitele o projednání a SOD č. 02/2016 podepsat
zodpovídá : starostka termín : 31.08.2016

b) k usnesení č. 198 – informovat zhotovitele o projednání a SOD č. 03/2016 podepsat
zodpovídá : starostka termín : 31.08.2016

c) k usnesení č. 199 – zapracovat RO č. 3/2016 do upraveného rozpočtu obce
v roce 2017
zodpovídá : R. Krádlová

termín : 20.09.2016

d) k usnesení č. 200 – provést vyúčtování dotací za rok 2016 a v řádných termínech odeslat
zodpovídá : starostka termín : 30.11.2016

e) k usnesení č. 201 – připravit, zpracovat a podat žádost o dotaci z POV PK pro rok 2017
zodpovídá : místostarosta

termín : 25.09.2016

k usnesení č. 201 – dále sledovat průběžně vypisované dotační tituly pro rok 2017 a podávat návrhy na
přípravu k podání žádostí
zodpovídá : starostka, místostarosta, zastupitelé

f)

termín : průběžně

k usnesení č. 202 – odpovědět žadateli a informovat jej o rozhodnutí ZO
zodpovídá : starostka, místostarosta

termín : 10.09.2016

g) k usnesení č. 204 – připravovat a osobně odevzdat na OÚ podklady pro návrh rozpočtu 2017
zodpovídají : předsedové komisí a výborů, Šafránková D., (hasiči), Knický M., Beran F. (Nákle), starostka,
p. účetní, místostarosta (potřeby obce)
termín : 05.10.2016

h) k usnesení č. 206 – oslovit vlastníky čp. 25 a čp. 26 v m.č. Klešice a požádat je o odstranění překážek
z obecních pozemků
zodpovídá : D. Šafránková termín : 05.09.2016

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.08.2016
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Marie Stará, v.r.
starostka obce

