Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 25. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 11.04.2018
Zastupitelstvo obce po projednání :
I.

Bere na vědomí
řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
usnesením č. 392 informaci o termínu veřejného projednání 1. změny ÚP Klešice
usnesením č. 394 podané aktuální informace o možné realizaci dotačních i nedotačních akcí v roce 2018
usnesením č. 397 aktuální informace o Lokalitě P2 Klešice – jih (Kravín)
usnesením č. 398 zápisy FV včetně příloh
usnesením č. 399 informace a zápisy KV
usnesením č. 400 podané informace o GDPR a souhlasí s nabídkou MAS ŽH o ustanovení pověřence
pro obec Klešice
8. usnesením č. 401 informace o postupu při podávání objednávek zboží a služeb ve vztahu k ssl
9. usnesením č. 402 bezplatné užívání pozemku p.č. 364/8 ve vlastnictví obce SDH Klešice pro výcvik dětí
a mládeže včetně jejich dalších aktivit
10. usnesením č. 403 informace podané v bodu 8d) – připravované akce a potřebné náležitosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II.

Určuje
usnesením č. 382 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Jitku Jonášovou a Mgr. Radku
Krádlovou

III. Schvaluje
1. usnesením č. 383 navržený program dnešního jednání
2. usnesením č. 384 o námitce zastupitele O. S. ze dne 12.03.2018 proti obsahu zápisu z 24. jednání
zastupitelstva dne 28.02.2018, bodu 8 i) rozhodlo takto: námitce se nevyhovuje
3. usnesením č. 386 Smlouvu č. 1002991849 o bezúplatném převodu pozemku p. č. 458/2 v k. ú. a obci
Klešice z majetku ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 (pracoviště
Pardubice) do majetku obce Klešice
4. usnesením č. 387 Závěrečný účet za rok 2017 v předložené výši včetně získaných dotací výrokem : ZO
dává souhlas s celoročním hospodařením obce Klešice v roce 2017 bez výhrad
5. usnesením č. 388 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klešice za rok 2017 v předloženém
znění bez výhrad
6. usnesením č. 389 účetní závěrku za rok 2017
7. usnesením č. 390 Smlouvu č. 4000214767 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
doložených nákladů s ní souvisejících
8. usnesením č. 391 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB č. 8800089298/1/BVB/P
9. usnesením č. 393 Darovací smlouvu č. S/OM/6592/14/MT mezi Pardubickým krajem a obcí Klešice
10. usnesením č. 395 realizaci DT přes MAS ŽH Výstavba nových chodníků v obci Klešice
11. usnesením č. 396 realizaci DT přes SO HM Opravy drobných památek v obou místních částech obce
v roce 2018
IV. Neschvaluje
1. usnesením č. 385 souhlas s neoznámeným nahráváním jednání ZO p. zastupitelem O. S.
V. Ukládá
a) k usnesení č. 386 – vyžádat z úřadů potřebné dokumenty, smlouvu doplnit, podepsat a předat na SPÚ,
pracoviště Pardubice
zodpovídá : starostka termín : 31.05.2018
b) k usnesení č. 387:
 vložit schválený ZÚ včetně všech potřebných dokumentů na elektronické stránky obce,sekce rozpočty
zodpovídá : starostka, p. účetní termín : 26.04.2018

 sledovat možnosti uložení části finančních prostředků obce na vhodný finanční produkt a návrhy
předložit k projednání ZO
zodpovídá : všichni zastupitelé termín : průběžně
c) k usnesení č. 389 – sumarizovat projednané dokumenty k účetní závěrce a dopracovat Protokol
o schvalování účetní závěrky za rok 2017
zodpovídá : starostka, p. účetní termín : 30.06.2018
d) k usnesení č. 390 – informovat p. projektanta, po konzultaci s ním smlouvu doplnit, podepsat a odeslat
zodpovídá : starostka, místostarosta, projektant termín : 31.05.2018

e)

k usnesení č. 391 – informovat p. projektanta, po konzultaci s ním smlouvu doplnit, podepsat a odeslat

f)

k usnesení č. 393 – smlouvu doplnit, podepsat a odeslat. Dále ukládá po nabytí právní moci vkladu
zapsat do majetku obce a vyřešit daň z příjmu

zodpovídá : starostka, místostarosta, projektant termín : 31.05.2018

zodpovídá : starostka, místostarosta, p. účetní termín : 19.04.2018, dále průběžně

g) k usnesení č. 395 – informovat MAS ŽH, konzultovat termíny a poskytnout součinnost při dalším
postupu. Dále ukládá připravit a předávat na obec návrhy firem pro oslovení
zodpovídá : starostka (info MAS), dále všichni zastupitelé termín : 19.04.2018, dále průběžně

h) k usnesení č. 396 – informovat SO HM, poskytnout součinnost při dalším postupu a poptat restaurátory.
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 19.04.2018, dále průběžně

i)

k usnesení č. 397 :
 po obdržení informace o nabytí PM ÚR podat žádosti o stavební povolení na MěÚ Chrudim,
poskytnout součinnost při dalším postupu, spolupracovat s firmou Ekopanely a zahájit přípravu VŘ na
zakázku
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : dle doručení dokumentu, dále průběžně
 předávat na obec návrhy firem pro oslovení (pozor na přeložku plynu)
zodpovídají : všichni zastupitelé termín : průběžně

j)

k usnesení č. 400 – podepsat SOD s pověřencem pro GDPR, poskytnout součinnost při sumarizaci
dokladů a zpracování analýzy, do stanoveného termínu potřebné údaje zveřejnit na webu obce a
informovat ÚOOÚ
zodpovídá : starostka, místostarosta, účetní termín : 25.05.2018, dále průběžně

k) k usnesení č. 401 – dodržovat postup při podávání objednávek a předávat na obec k evidenci
zodpovídá : Střítežský O., Šafránková D. termín : průběžně

l)

k usnesení č. 402 – po konzultaci s právničkou vydat vyjádření obce SDH Klešice
zodpovídá : starostka termín : 23.04.2018

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.04.2018
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Marie Stará,v.r.
starostka obce

