Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 18.12.2017
Zastupitelstvo obce po projednání :
I.

Bere na vědomí
1. řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
2. usnesením č. 351 – místní poplatek za poplatníka dle OZV č. 02/2012 (o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) zůstává
pro rok 2018 ve stejné výši, tj. 550,-Kč / poplatník
3. usnesením č. 359 informace o vyúčtování dotační akce z POV PK za rok 2017
4. usnesením č. 360 podané informace o ukončení akce a DT ze SFDI za rok 2017
5. usnesením č. 361 informace a zápisy FV a KV

II.

Určuje
usnesením č. 347 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu Mgr. Radku Krádlovou a p. Dagmar
Šafránkovou

III. Schvaluje
1. usnesením č. 348 navržený program dnešního jednání
2. usnesením č. 349 Pachtovní smlouvu č. 01/2017, uzavřenou dle ustanovení § 2332 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) s p. Jaroslavem Šafránkem, IČ 45970556, Heřmanův
Městec, Havlíčkova 813, na dobu určitou s platností od 01.01.2018
3. usnesením č. 350 Dodatek č. 1/2018 ke smlouvě č. 36/02 o odvozu odpadu a Přílohu č. 1/2018 k smlouvě
č. 036/02 o odvozu odpadu v obci Klešice mezi Obcí Klešice a SOP Přelouč, a.s. a pověřuje starostku
obce podpisem dokumentů
4. usnesením č. 352 schvaluje jednotkovou cenu vody převzaté k čištění pro rok 2018 ke Smlouvě o čištění
odpadních vod z 19.09.2013 s VS, a.s. Chrudim, IČ 27484211
5. usnesením č. 354 stočné pro rok 2018 ve výši 1000,- Kč na osobu a rok, a to bez ohledu na termín
napojení, s výjimkou nově zkolaudovaných staveb
6. usnesením č. 355 projednání novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a ponechání současných měsíčních
odměn neuvolněných zastupitelů bez navýšení
7. usnesením č. 356 Rozpočtové opatření č. 6/2017
8. usnesením č. 357 zahájení realizace první fáze prací v lokalitě P2 Klešice v roce 2018
9. usnesením č. 358 Rozpočet obce pro rok 2018 jako vyrovnaný ve výši 5.560.000,- Kč na straně příjmů a
5.560.000,- Kč na straně výdajů
IV. Neschvaluje
usnesením č. 353 protinávrh ve znění : Do dokončení kanalizace Klešice v kvalitativním provedení nevybírat
žádné poplatky za stočné a vrátit všem občanům, kteří zaplatili poplatek za připojení celou tuto částku.
V. Ukládá
a) k usnesení č. 349 – doplnit potřebné údaje do Pachtovní smlouvy č. 01/2017, informovat pachtýře a
smlouvu podepsat
zodpovídá : starostka termín : 31.12.2017
b) k usnesení č. 350 – doplnit potřebné údaje, Dodatek č. 1/2018 ke smlouvě č. 36/02 o odvozu odpadu
včetně Přílohy č. 1/2018 podepsat a odeslat
zodpovídá : starostka termín : 31.12.2017
c) k usnesení č. 351 zveřejnit výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018
zodpovídá : starostka termín : 10.01.2018

d) k usnesení č. 352 požádat VS, a.s. o Dodatek č. 7 ke smlouvě o čištění odpadních vod za schválenou
cenu, podepsat a odeslat
zodpovídá : starostka termín : dle termínu obdržení
e) k usnesení č. 354 zveřejnit výši stočného pro rok 2017

zodpovídá : starostka termín : 10.01.2018

f) k usnesení č. 355 informovat p. účetní
zodpovídá : předsedkyně FV termín : 10.01.2018
g) k usnesení č. 356 zveřejnit na úředních deskách RO č.6/2017 a zapracovat do upraveného Rozpočtu obce
zodpovídá : starostka, Krádlová Radka

termín : 22.12.2017, 31.12.2017

h) k usnesení č. 357 :
 poskytnout součinnost pro zahájení realizace první fáze prací v lokalitě P2 Klešice v roce 2018
zodpovídá : starostka, místostarosta



termín : průběžně

prostudovat si zákon o veřejných zakázkách a připravit stručný výtah pro dané zakázky
zodpovídá : Střítežský O. termín : 10.02.2018

i)

k usnesení č. 358 – zpracovat dle dnešního projednání čistopis schváleného rozpočtu pro rok 2018, předat
starostce, následně zveřejnit v potřebné podobě na ÚD.
zodpovídá : Krádlová R., p. účetní, starostka

j)

termín : 31.01.2018

k usnesení č. 360 – zpracovat vyúčtování dle metodického pokynu SFDI a ve stanoveném termínu odeslat
poskytovateli dotace
zodpovídá : starostka, p. účetní, místostarosta
termín : dle metodiky SFDI

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.12.2017
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Marie Stará,v.r.
starostka obce

