Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 27. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 20.06.2018
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. 417 Závěrečný účet za rok 2017 a Zprávu o přezkoumání DSO Heřmanoměstecko za
rok 2017 bez výhrad
3. usnesením č.418 aktuální podané informace ve věci poškozených chodníků při pokládce asfaltového
povrchu
4. usnesením č. 420 informace o vyřazení sezení na poz. p.č. 554/3 a souhlasí s přemístěním 2 lavic a
stolů ze hřiště na pozemek p.č. 554/3
5. usnesením č. 422 informace ve věci potřeby vyčištění náhonového potoka k rybníku v Klešicích

II.

Určuje
usnesením č. 410 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Jitku Jonášovou a ing. Vratislava
Černovského

III. Schvaluje
1. usnesením č. 411 navržený program dnešního jednání
2. usnesením č. 412 Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, č. IV-122016224/VB/1 Klešice, par. č. 244/56 – kabelová smyčka – M. P. (k poz. p.č. 547/1)
3. usnesením č. 413 zrušení výběrového řízení dotační akce „Výstavba nových chodníků v obci Klešice“,
realizované v rámci v rámci 1. výzvy MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava, číslo výzvy
054/06_16_038/CLLD_15_01_258, dle Výzvy k podání nabídky, čl. VII. ze dne 01.06.2018
4. usnesením č. 414 podání žádosti o změnu poskytovateli dotace o změnu termínů vypsání nového
výběrového řízení v září 2018 a termínu realizace 01 – 06/2019 dotační akce „Výstavba nových
chodníků v obci Klešice“
5. usnesením č. 415 zhotovitelem akce přes SO HM Opravy drobných památek v roce 2018 pana L. K.,
IČ 66264219
6. usnesením č. 416 Rozpočtové opatření č. 3/2018 včetně zápisu FV č. 5/2018
7. usnesením č. 419 pro volební období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva obce 7 (sedm)
IV. Neschvaluje
1. usnesením č. 421 zahájení reklamačního řízení díla Kanalizace Klešice, zejména těsnění šachtových
skruží, které nebyly v souladu s projektem. Dále niveletu ČS 2, kde nebyla dodržena nivelita dle
projektu a na odlehčovací větvi do dešťové kanalizace byl vytvořen oproti projektu sifon
V. Ukládá
a) k usnesení č. 412 – doplnit potřebné údaje, smlouvu podepsat a odeslat
zodpovídá : starostka

termín : 30.06.2018

b) k usnesení č. 413 – informovat uchazeče a MAS Železnohorský region o zrušení výběrového řízení
zodpovídá : starostka

termín : 22.06.2018

c) k usnesení č. 414 – podat k poskytovateli dotace žádost o změnu termínů dle schváleného usnesení
zodpovídá : starostka termín : 10.07.2018, dále průběžně

d) k usnesení č. 415 – dohodnout podrobnosti opravy památek se zhotovitelem a zajistit potřebné
dokumenty v souladu s podmínkami SO Heřmanoměstecko
zodpovídá : starostka termín : 30.07.2018, dále průběžně

e) k usnesení č. 416 – zveřejnit na úředních deskách RO č.3/2018 a zapracovat do upraveného rozpočtu
obce
zodpovídá : starostka, Krádlová Radka termín : 18.07.2018, 25.07.2018

f)

k usnesení č. 419 zveřejnit informaci o volebních obvodech, počtu volených členů zastupitelstva obce
a potřebný počet podpisů na peticích na úřední desce
zodpovídá : starostka termín : 14.07.2018

g) k usnesení č. 420 odvoz a likvidaci opotřebovaného sezení z poz. p.č. 554/3, přemístit nového sezení
ze hřiště v Klešicích a zajištění vyřazení z majetku obce
zodpovídá : Šafránková D., starostka, Tobiška M., Jonášová J. (vyřazení)

termín : 15.07.2018

h) k usnesení č. 422 zjistit vlastnické vztahy pozemků náhonového potoka k rybníku informovat p.
místostarostu, následně stanovíme další postup
zodpovídá : Střítežský O.

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.06.2018
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

termín : 30.06.2018

Marie Stará, v.r.
starostka obce

