Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 09.08.2017
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. 308 podané informace o realizaci průzkumného vrtu na poz. p.č. 364/8 v Klešicích
3. usnesením č. 312 aktuální informace o vyhlášených výzvách MAS ŽH z IROP a souhlasí v případě
vhodnosti s podáním žádosti
4. usnesením č. 313 informace o možnosti bezúplatného převodu pozemku p.č. 458/2 v k.ú. Klešice
5. usnesením č. 314 přípis Okresního soudu v Chrudimi o potřebě rozšířit řady přísedících s tím, že
konečné rozhodnutí ponechá na další jednání
6. usnesením č. 315 zápis FV č. 5/2017 a zápis KV č. 6/2017
7. usnesením č. 316 podané informace v bodu 6 g) – organizační záležitosti

II.

Určuje
usnesením č. 304 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Dagmar Šafránkovou a ing.
Vratislava Černovského

III. Schvaluje
1. usnesením č. 305 navržený program dnešního jednání
2. usnesením č. 306 Smlouvu č. 1091/17 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro akci
„Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků v obci Klešice“
3. usnesením č. 307 v souladu se zněním § 55 odst. 1 a 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, schvaluje návrh zprávy o uplatňování ÚP Klešice včetně pokynů pro zpracování návrhu změny
č. 1 ÚP s tím, že obec bude od žadatelů vyžadovat částečnou úhradu nákladů.
4. usnesením č. 309 Rozpočtové opatření č. 3/2017
5. usnesením č. 310 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. SoBS VB PSr09v01 a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016049/VB/2, název stavby: Klešice, p. Plavec, par. 675,
165, kNN – ČEZ Distribuce a.s., Děčín, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8
6. usnesením č. 311 podání žádosti do POV 2018 – oprava MK na p.č. 361/1, Klešice
IV. Ukládá
a) k usnesení č. 306 – smlouvu podepsat, odeslat poskytovateli dotace a dále postupovat dle
stanovených podmínek.
zodpovídá : starostka, místostarosta, p. účetní

termín : 18.08.2017, dále průběžně

b) k usnesení č. 307 :
 informovat pořizovatele a žadatele a poskytnout potřebnou součinnost.
zodpovídá : starostka, místostarosta



termín : 15.09.2017, dále průběžně

oslovit Ing. arch. Pavla Tománka, A-projekt s.r.o, Pardubice, požádat o konzultaci a nabídku
zodpovídá : starostka, místostarosta

termín : 15.09.2017

c) k usnesení č. 308 :

zajistit zabezpečení díla a předání PD k legalizaci průzkumného vrtu na vodní dílo
zodpovídá : Tobiška M., Šafránková D. termín : 15.09.2017



zpracování žádosti na vodní dílo dle předaných podkladů
zodpovídá : starostka, Tobiška M., Šafránková D. termín : 30.09.2017, průběžně

d) k usnesení č. 309 :
zveřejnit RO č.3/2017 na úředních deskách a zapracovat do upraveného Rozpočtu obce
zodpovídá : starostka, Krádlová Radka

termín : 24.08.2017; 10.09.2017

e) k usnesení č. 310 – doplnit potřebné údaje, smlouvu podepsat a odeslat
zodpovídá : starostka

f)

termín : 31.08.2017

k usnesení č. 311 – zjistit přibližnou cenu opravy, v příznivém případě podat v termínu žádost o dotaci
z POV
zodpovídá : místostarosta (cena), starostka (žádost) termín : 31.08.2017; 30.09.2017

g) k usnesení č. 312 :
 připravit z projektu dokumentaci pro část větve C1 a položkový rozpočet u p. projektanta
zodpovídá : místostarosta



zodpovídá : Střítežský O., starostka



termín : 15.09.2017

zjistit možnosti ČEZu ve věci odstranění sloupů a uložení vedení do země
termín : 15.09.2017

konzultovat s MAS ŽH podmínky podání žádosti
zodpovídá : starostka, místostarosta

termín : 15.09.2017

h) k usnesení č. 313 – zvážit vhodnost bezúplatného převodu pozemku p.č. 458/2 v k.ú. Klešice od SPÚ
zodpovídají : zastupitelé termín : příští jednání ZO

i)

k usnesení č. 314 – podat případné návrhy na přísedící

j)

k usnesení č. 316 :
 rozloučení s prázdninami 02.09.2017
 kontejnery na papír – sešlapávat krabice, noviny a kartony lze odevzdávat hasičům

zodpovídají : zastupitelé termín : 20.09.2017

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.08.2017
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Marie Stará, v.r.
starostka obce

