Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 24.10.2016
Zastupitelstvo obce po projednání :
I.

Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
usnesením č. 219 Rozpočtové opatření č. 4/2016
usnesením č. 221 informace o průběhu akce „Oprava místní komunikace Vinice“
usnesením č. 223 aktuální informace o stavu dotačních titulů 2016 a 2017
usnesením č. 224 předložené informace FV včetně zápisu č.8/2016
usnesením č. 225 zápisy KV č. 5, 6, 7 a 8 /2016 včetně doplněné připomínky p. O.S.
usnesením č. 226 podané informace o novele zákona č. 200/1990 Sb. a vydání vzorové vyhlášky MV
usnesením č. 227 k platnosti novely zákona č. 201/2012 Sb.
“

Určuje
usnesením č. 215 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Radku Krádlovou a p. Dagmar
Šafránkovou

III. Schvaluje
1. usnesením č. 216 navržený program dnešního jednání
2. usnesením č. 217 Kupní smlouvu mezi prodávajícími, zastoupenými zplnomocněným zástupcem,
zprostředkovatelem a obcí Klešice na nemovitosti 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 za celkovou cenu 270.000,- Kč a pověřuje starostku obce jejím
podpisem
3. usnesením č. 218 Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, č. IV-122014162/VB/1 Klešice, p. Doležal, par. č. 39/20, KNN k poz. stp. 126 a p.č. 624/3 a pověřuje starostku
obce jejím podpisem
4. usnesením č. 220 Rozpočtové opatření č. 5/2016
5. usnesením č. 222 schvaluje práce, provedené nad rámec podepsané SOD 02/2016 se zhotovitelem a
zmocňuje k převzetí díla p. místostarostu, ing. Černovského spolu s TD v případě, že jedinou závadou
bude neosetá upravená pláň kolem stavby
IV. Ukládá
a) k usnesení č. 217 – podepsat KS a předat zprostředkovateli, který bezodkladně s potřebnými doklady
předloží návrh na vklad Katastrálnímu úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chrudim a uhradí
správní poplatek
zodpovídá : starostka termín : 27.10.2016
b) k usnesení č. 218 doplnit potřebné údaje, smlouvu podepsat a odeslat
zodpovídá : starostka termín : 03.11.2016

c) k usnesení č. 219 a č. 220 zapracovat RO 4/2016 a RO 5/2016 do upraveného rozpočtu obce
zodpovídá : R. Krádlová termín : 20.11.2016

d) k usnesení č. 222 sledovat dokončovací práce opravy komunikace, informovat o dnešním jednání
zhotovitele a TD. Dále v souladu s usnesením pověřuje p. místostarosty ing. V. Černovského převzetím
stavby společně s TD a podpisem předávacího protokolu. Termín předání sdělí zastupitelům e-mailem.
zodpovídá : místostarosta termín : dle dokončení

e) k usnesení č. 223 – sledovat informace o vhodných dotačních titulech
zodpovídají : všichni zastupitelé

f)

termín : průběžně

k usnesení č. 226 – seznámit se se vzorovou vyhláškou MV a připravit připomínky pro jednání
zodpovídá : Knický M. termín : 25.10.2016

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Marie Stará, v.r.
starostka obce

