Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 28.02.2018
Zastupitelstvo obce po projednání :
I.

Bere na vědomí
řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
usnesením č. 366 – Roční výkaz o knihovně za rok 2017
usnesením č. 369 aktuální informace o lokalitě P2 a přípravě návrhu změny č.1 ÚP Klešice
usnesením č. 371 Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017
usnesením č. 373 Rozpočtové opatření č. 1/2018
usnesením č. 375 doplnění a odeslání Smlouvy o poskytnutí služeb s firmou Libor Černohlávek,
IČ 16539184, Jakub 38, na dobu neurčitou
7. usnesením č. 376 podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 526/27 a p.č. 583/2 v k.ú. a obci
Klešice z majetku Pardubického kraje do majetku obce Klešice
8. usnesením č. 377 znalecký posudek ceny obvyklé nemovitostí včetně čp. 2 a čp. 53 v k.ú. a obci Klešice
a informace o postupu jednání
9. usnesením č. 378 podání žádosti obce o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu PK na požární techniku a
věcné prostředky požární ochrany JSDH obce pro rok 2018
10. usnesením č. 379 informace a zápisy FV včetně příloh
11. usnesením č. 380 podané informace o obecním lese
12. usnesením č. 381 předložení a postoupení informací ve věci oznamování příležitostného prodeje lihovin
při konání kulturních a sportovních akcí
13. podané informace ve věci náhonu k usnesení č. 302/2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

Určuje
usnesením č. 362 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu Ing. Vratislava Černovského a p.
Oldřicha Střítežského

III. Schvaluje
1. usnesením č. 363 navržený program dnešního jednání
2. usnesením č. 364 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-2016850/VB/1, Klešice, 193/4 – KNN J. S. – ČEZ Distribuce a.s., Děčín, se sídlem Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8
3. usnesením č. 365 Protokol o provedení revize knihovního fondu Obecní knihovny Klešice 2017 včetně
přílohy
4. usnesením č. 367 Smlouvu o sdružování prostředků na nákup VF pro knihovny v regionu Chrudim pro
rok 2018 s částkou 3,- Kč na 1 obyvatele a pověřuje starostku smlouvu podepsat
5. usnesením č. 368 Inventarizační zprávu za rok 2017 včetně příloh
6. usnesením č. 370 opravu uličních vpustí na silnici III/342 4 za předloženou cenu včetně následného
předání a napojení splaškové kanalizace lokality P2, uložené Rozhodnutím MěÚ Chrudim ze dne
05.02.2018 s tím, že práce objedná obec Klešice u SÚS Chrudim, která je provede či jejich provedení
zajistí
7. usnesením č. 372 žádost o poskytnutí příspěvku Domovu pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice
63 s tím, že bude zakoupen věcný dar v hodnotě 3.000,- Kč
8. usnesením č. 374 Rozpočtové opatření č. 2/2018
IV. Ukládá
a) k usnesení č. 364 – doplnit potřebné údaje, smlouvu podepsat a odeslat
zodpovídá : starostka termín : 15.03.2018

b) k usnesení č. 367 – podepsat, odeslat a v termínu uhradit příspěvek
zodpovídá : starostka, účetní termín : 31.03.2018, 30.06.2018

c) k usnesení č. 368
 provádět kontrolu vyúčtování pohledávek a závazků
zodpovídá : p. účetní, starostka



termín : průběžně

provést opakovanou kontrolu fyzického značení majetku, případně jeho opravení
zodpovídá : předsedkyně KV termín : průběžně do 30.09.2018

d) k usnesení č. 369 poskytnout součinnost při realizaci první fáze prací v lokalitě P2 v Klešicích včetně
konzultací k probíhajícím pracím na návrhu změny č. 1. ÚP Klešice.
zodpovídá : starostka, místostarosta

termín : průběžně

e) k usnesení č. 370 informovat SÚS Chrudim, připravit objednání prací a poskytnout součinnost při jejich
zajištění
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 20.03.2018, dále průběžně
f)

k usnesení č. 372 seznámit žadatele s výsledkem projednání v ZO a zajistit zakoupení i předání
zodpovídá : starostka, p. účetní termín : 15.04.2018

g) k usnesení č. 373 zapracovat RO 1/2018 do schváleného rozpočtu obce
zodpovídá : Krádlová R. termín : 15.04.2018

h) k usnesení č. 374 zveřejnit na úředních deskách RO č.2/2018 a zapracovat do upraveného rozpočtu
obce
zodpovídá : starostka, Krádlová Radka termín : 15.03.2018, 15.04.2018
i)

k usnesení č. 376 poskytnout součinnost ve věci podané žádosti o bezúplatný převod pozemků na PK
zodpovídá : starostka, místostarosta

termín : průběžně

k usnesení č. 377 :
 poskytnout součinnost ve věci právničce obce
zodpovídá : starostka termín : průběžně
 shromažďovat kontakty či nabídky společností a firem k likvidaci starých objektů a předávat je na
OÚ
zodpovídají : zastupitelé, výbory termín : průběžně
k) k usnesení č. 302 (náhon) – pokračovat v plnění úkolu, připravovat podklady a předkládat je
zastupitelstvu
zodpovídá : Střítežský O. termín : průběžně
j)

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 05.03.2018
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Marie Stará,v.r.
starostka obce

