Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 27.09.2016
Zastupitelstvo obce po projednání :
I.

Bere na vědomí
1. řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
2. usnesením č. 209 podané informace o průběhu jednání ve věci koupě nemovitostí p. č. st.36/2; p.č.
st.36/4; p.č.15/2; p.č.17/2; p.č.21/4 s jejich součástmi v k.ú. a obci Klešice
3. usnesením č. 211 informace o průběhu akce „Oprava místní komunikace „Vinice“
4. usnesením č. 212 zápis KV č. 4/2016
5. usnesením č. 213 podané informace k platnosti novel zákonů č. 200/1990 Sb. a č. 201/2012 Sb.
6. usnesením č. 214 podané informace k náhradní výsadbě v Nákli

II.

Určuje
usnesením č. 207 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Martina Knického a p. Jitku Jonášovou

III. Schvaluje
1. usnesením č. 208 upravený program dnešního jednání
2. usnesením č. 210 Dodatek č. 2 k Dohodě o zprostředkování koupě nemovitosti a poskytování služeb
ze dne 21.12.2015 s platností do 30.11.2016
IV. Ukládá
a) k usnesení č. 210 – vyčkat předložení potřebných dokladů, dokončit konečné znění smlouvy za
pomoci právní porady a čistopis smlouvy předložit k projednání zastupitelstvu obce
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 20.11.2016

b) k usnesení č. 211 průběžně sledovat opravu komunikace a společně s TD a zhotovitelem řešit
potřebné situace, projednat zrušení retardéru a dořešit odvodnění
zodpovídá : místostarosta, starostka termín : 31.10.2016

c) k usnesení č. 213 – zveřejnit informace o těchto zákonech na www stránky obce a úřední desku
zodpovídá : starostka

termín : 25.10.2016

d) k usnesení č. 214 – připravit návrh na náhradní výsadbu a informaci předat na obec
zodpovídá : Knický M. termín : 25.10.2016

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 03.10.2016
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Marie Stará, v.r.
starostka obce

