Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 06.06.2018
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. 408 podané informace ve věci nabídek pro realizaci akce přes SO HM Opravy drobných
památek v roce 2018 s tím, že realizace bude pouze v Nákli
3. usnesením č. 409 informace, podané v bodu 5b) poškození chodníků

II.

Určuje
usnesením č. 403 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Martina Knického a p. Dagmar
Šafránkovou

III. Schvaluje
1. usnesením č. 404 navržený program dnešního jednání včetně zařazení připomínky p. O.S. do bodu 5
2. usnesením č. 405 komisi pro otvírání obálek a posouzení nabídek dotační akce „Výstavba nových
chodníků v obci Klešice“ v navrženém složení
3. usnesením č. 406 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/18/22123
4. usnesením č. 407 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany JSDH obce z rozpočtu Pardubického kraje č. OKŘ/18/21928
IV. Ukládá
a) k usnesení č. 405 – informovat členy komise a připravit potřebné podklady a poskytnout potřebnou
součinnost
zodpovídá : starostka

termín : 15.06.2018, dále průběžně

b) k usnesení č. 406 – doplnit potřebné údaje, smlouvu podepsat a odeslat na Pardubický kraj
zodpovídá : starostka

termín : 30.06.2018

c) k usnesení č. 407 – doplnit potřebné údaje, smlouvu podepsat a odeslat na Pardubický kraj, kri. řízení
zodpovídá : starostka

termín : 30.06.2018

d) k usnesení č. 408 – prohlédnout a zjistit na místě současný stav, navrhnout možnost a zajistit
doplnění nabídky opravy obou památek v Nákli u restaurátorů
zodpovídá : Kosina L., starostka termín : 20.06.2018, dále průběžně

e) k usnesení č. 409 – pokračovat v jednání ve věci poškozených chodníků a informovat zastupitelstvo
zodpovídá : starostka, místostarosta

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.06.2018
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

termín : průběžně

Marie Stará, v.r.
starostka obce

