Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 02. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 17.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání :
I.

Bere na vědomí
1. řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
2. usnesením č. 20 – místní poplatek za poplatníka dle OZV č. 02/2015 zůstává pro rok 2019 ve stejné výši,
tj. 550,-Kč / za poplatníka a rok
3. usnesením č. 31 podané informace výborů a komisí včetně zápisů
4. usnesením č. 32 informace o dotacích, podaných pro rok 2019
5. usnesením č. 33 podané informace o lokalitě P2
6. usnesením č. 34 podané informace o průběhu jednání možnosti zřízení Dětské skupiny
7. usnesením č. 35 podané informace o odeslaných žádostech ke zřízení zvláštního účtu
8. usnesením č. 36 informace k postupu v přípravě podkladů pro PD

II.

Určuje
usnesením č. 15 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p.Luboše Kosinu a Mgr. Jakuba Nováka

III. Schvaluje
1. usnesením č. 16 navržený program dnešního jednání
2. usnesením č. 17 Jednací řád pro roky 2018 - 2022
3. usnesením č. 18 smlouvu mezi Obcí Klešice a MAS Železnohorský region pro výkon pověřence GDPR
pro rok 2019 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy
4. usnesením č. 19 Dodatek č. 1/2019 ke smlouvě č. 36/02 o odvozu odpadu a Přílohu č. 1/2019 k smlouvě
č. 036/02 o odvozu odpadů mezi Obcí Klešice a SOP Přelouč, a.s. a pověřuje starostku obce podpisem
dokumentů
5. usnesením č. 21 schvaluje Dodatek č. 7 pro rok 2019 ke Smlouvě o čištění odpadních vod z 19.09.2013
s VS, a.s. Chrudim, IČ 27484211 a pověřuje starostku obce podpisem dodatku č. 7
6. usnesením č. 22 stočné pro rok 2019 ve výši 1000,- Kč na osobu a rok, a to bez ohledu na termín
napojení, s výjimkou nově zkolaudovaných staveb
7. usnesením č. 23 Plán inventur za rok 2018 včetně jmenování komise
8. usnesením č. 24 projednání novely nařízení vlády č. 202/2018 Sb., ponechání současných měsíčních
odměn neuvolněných zastupitelů bez navýšení s výjimkou starostky – navýšit na 20.000,- Kč od 1.1.2019
9. usnesením č. 25 Darovací smlouvu pro poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč Základní škole a
Praktické škole SVÍTÁNÍ o.p.s., IČ: 25916092, Pardubice a pověřuje starostku obce jejím podpisem
10. usnesením č. 26 Darovací smlouvu pro poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč Centru J.J.
Pestalozziho, o.p.s. Chrudim, IČ 25918974 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy
11. usnesením č. 27 Rozpočtové opatření č. 5/2018
12. usnesením č. 28 Rozpočet obce pro rok 2019 ve výši 6.815.000,- Kč na straně příjmů a 7.599.500,- Kč na
straně výdajů jako rozpočet schodkový
13. usnesením č. 29 předložený Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020 – 2023
14. usnesením č. 30 kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do
výše 60.000,- Kč. ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření, provedeném
v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva
IV. Ukládá
a) k usnesení č. 17 – zveřejnit dokument na elektronických stránkách obce
zodpovídá : starostka termín : 10.01.2019

b) k usnesení č. 18 – podepsat smlouvu GDPR s MAS ŽH a průběžně poskytovat součinnost.
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 31.12.2018, dále průběžně

c) k usnesení č. 19 – doplnit potřebné údaje a podepsat Dodatek č. 1/2019 ke smlouvě č. 36/02 o odvozu
odpadů včetně Přílohy č. 1/2019 a odeslat
zodpovídá : starostka termín : 10.01.2019
d) k usnesení č. 20 zveřejnit výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019
zodpovídá : starostka termín : 10.01.2019

e) k usnesení č. 21 Dodatek č. 7 ke smlouvě o čištění odpadních vod podepsat a odeslat
zodpovídá : starostka termín : 10.01.2019

f) k usnesení č. 22 zveřejnit výši stočného pro rok 2019
zodpovídá : starostka termín : 10.01.2019
g) k usnesení č.23 provést inventarizaci dle schváleného Plánu inventur s termínem dokončení včetně
soupisů
zodpovídá : místostarosta termín : 31.01.2019
h) k usnesení č. 24 informovat p. účetní
zodpovídá : předseda FV termín : 10.01.2019
i) k usnesení č. 25 informovat ZŠ a Praktickou školu SVÍTÁNÍ, doplnit potřebné údaje, darovací smlouvu
podepsat a uhradit na příslušný účet schválenou částku.
zodpovídá : starostka, p. účetní termín : 21.12.2018 (smlouva), 31.12.2018 (úhrada)

j)

k usnesení č. 26 informovat Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. Chrudim, doplnit potřebné údaje, darovací
smlouvu podepsat a uhradit na příslušný účet schválenou částku
zodpovídá : starostka, p. účetní termín : 21.12.2018 (smlouva), 31.12.2018 (úhrada)

k) k usnesení č. 27 zveřejnit na úředních deskách RO č. 5/2018 a zapracovat do upraveného Rozpočtu obce
zodpovídá : starostka, Kutílek J. termín : 31.12.2018

l)

k usnesení č. 28 zpracovat dle dnešního projednání čistopis schváleného rozpočtu pro rok 2019, předat
starostce a následně zveřejnit v potřebné podobě na ÚD.
zodpovídá : Kutílek J., p. účetní, starostka termín : 10.01.2019

m) k usnesení č. 31 provést prohlídku špýcharu, výborům a komisím plnit stanovené úkoly.
zodpovídají : V. Černovský (špýchar), předsedové výborů a komisí termín : 21.12.2018, průběžně

n) k usnesení č. 32 :
 připravit schůzku a podklady pro výběr prvků na dětské hřiště v Nákli a informovat o termínu schůzky
starostku
zodpovídají : Řezníček V., Štefl V. termín : 31.01.2019
 příprava informací a podkladů pro vyhotovení PD – Hasičská zbrojnice
zodpovídají : ing. Černovský, Kosina L. termín : 28.02.2019

o) k usnesení č. 33 spolupracovat s firmou Ekopanely Servis s.r.o. a projektantem, připravit schůzku a
podklady pro vypsání VŘ
zodpovídají : starostka, místostarosta, Kosina L., Kutílek J. termín : 10.01.2019

p) k usnesení č. 34 spolupracovat se žadatelkami, připravit finální podobu dotazníku a dát jej k dispozici
občanům obou místních částí formou odkazu na stránkách obce s termíny vyplnění, též vyhlásit rozhlasem
zodpovídá : kontrolní výbor, starostka termín : 31.01.2019

q) k usnesení č. 35 po shromáždění nabídek tyto vyhodnotit a závěr předložit k projednání zastupitelstvu
obce
zodpovídá : předseda FV termín : 31.01.2019
r) k usnesení č. 36 hledat vhodné projektanty pro vyhotovení PD i zpracování dokumentace špýcharu včetně
statiky
zodpovídají : starostka, místostarosta, Kosina L., Kutílek J., Řezníček V. termín : 31.01.2019
s) závěr - informace :
 potřeba vyzvedávání materiálů na OÚ pro zveřejňování v m.č. Nákle (nejpozději 1x za 14 dní)
zodpovídají : Řezníček V., Štefl V. termín : průběžně



uzavření OÚ a knihovny od 21.12.2018 do 01.01.2019 (první úřední den 02.01.2019, první půjčování
07.01.2019)



Štědroodpolední setkání – 24.12.2018 ve 14.00 hod. u stromu (rozsvícení zajistí starostka), případnou
potřebu přístřešku zajistí místostarosta

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce
Vyvěšeno na úřední desce dne :

Marie Stará, v.r.
starostka obce

20.12.2018

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

