Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 24.01.2019
Zastupitelstvo obce po projednání :
I.

Bere na vědomí
1. řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
2. usnesením č. 41 aktuální informace VaK a.s. Chrudim o přípravě smlouvy o bezúplatném převodu
vodovodu v Klešicích, lokalita P2
3. usnesením č. 42 Smlouvy o budoucí smlouvě (SoBS SIS_ČEZd_0035_r01v01) o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby s názvem: Klešice – rekonstrukce vedení NN mezi Obcí
Klešice (budoucí povinný), budoucím oprávněným a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 (investor) k pozemkům ve vlastnictví obce p.č. 612 a p.č. 189/1 v k.ú. a obci
Klešice a jejich podepsání starostkou obce
4. usnesením č. 43 informace o požáru zázemí a vybavení SDH Svinčany
5. usnesením č. 44 podané informace o nabídkách bank ve věci možnosti uložení části finančních prostředků
na zvláštní účet
6. usnesením č. 45 uzavření Smlouvy o zasílání varovných sms zpráv mezi Městem Chrudim a Obcí Klešice
7. usnesením č. 48 podanou žádost o poskytnutí dotace na úhradu energií v místním obchodě a prvotní
zjištěné informace
8. usnesením č. 49 informace FV
9. usnesením č. 50 informace a zápisy KV včetně předloženého dotazníku k Dětské skupině
10. usnesením č. 51 informace, podané předsedou Komise kulturní a pro občanské záležitosti

II.

Určuje
usnesením č. 37 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Vladimíra Berana a p. Dagmar
Šafránkovou

III. Schvaluje
1. usnesením č. 38 navržený program dnešního jednání
2. usnesením č. 39 Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek,pro akci „Technická vybavenost pro RD
v lokalitě P2 v Klešicích“ v navrženém složení
3. usnesením č. 40 Smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu podílu na kanalizaci v Klešicích,
lokalita P2, mezi Obcí Klešice a EKOPANELY SERVIS s.r.o. a pověřuje starostku obce jejím podpisem
4. usnesením č. 46 pro volební období 2018 – 2022 delegování ing. Vratislava Černovského, místostarosty
obce, nar. xxxxx, bytem xxxxx, jako zástupce obce Klešice na všech valných hromadách (řádných i
mimořádných) společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., IČ 48171590, se sídlem Novoměstská
626, 537 01 Chrudim, jejímž je obec členem. Delegovaný zástupce obce je oprávněn k výkonu všech práv
akcionáře na valných hromadách uvedené společnosti. Delegovaný zástupce je oprávněn udělit další
zmocnění k zastupování na valných hromadách, a to na základě plné moci.
5. usnesením č. 47 Rozpočtové opatření č. 1/2019
IV. Ukládá
a) k usnesení č. 39 – informovat firmu EKOPANELY SERVIS s.r.o. a p. K. Korejtkovou z důvodu přípravy
materiálů
zodpovídá : starostka termín : 28.01.2019
b) k usnesení č. 40 – zajistit podpis smlouvy a následně ji odeslat na MěÚ Chrudim – vodoprávní úřad
zodpovídá : starostka

termín : 18.02.2019

c) k usnesení č. 41 průběžně získávat informace o postupu a iniciovat urychlení prací na přípravě smlouvy
zodpovídá : starostka, místostarosta

termín : 22.02.2019

d) k usnesení č. 42 poskytovat součinnost projektantovi a informovat ZO o dalších SoBS, týkajících se
pozemků ve vlastnictví obce
zodpovídá : starostka (smlouvy), místostarosta (součinnost) termín : průběžně

e) k usnesení č. 43 informovat e-mailem SDH Svinčany o výsledku jednání a pozvat zástupce SDH na příští
zasedání ZO do Klešic
zodpovídá : starostka termín : 12.02.2019
f)

k usnesení č. 44 vyhodnotit došlé nabídky a návrh předložit zastupitelstvu obce na dalším jednání
zodpovídá : Kutílek J. a FV termín : 15.02.2019

g)

k usnesení č. 46 připravit Výpis z Usnesení ZO pro delegovaného zástupce obce na jednání všech
Valných hromad společnosti VaK, a.s. Chrudim
zodpovídá : starostka termín : 28.02.2019

h) k usnesení č. 47 zveřejnit na úředních deskách RO č. 1/2019 a zapracovat do upraveného Rozpočtu obce
zodpovídá : starostka, Kutílek J. termín: 15.02.2019

i)

k usnesení č. 48 vyzvat žadatelku k předložení potřebných dokladů dle informací PK, připravit podklady
pro projednání v ZO a následně připravovat potřebné materiály
zodpovídá : FV, starostka, místostarosta termín : 15.02.2019, dále průběžně

j)

k usnesení č. 49 připravovat v předepsaných lhůtách potřebné materiály.
zodpovídá : Kutílek J., FV

termín : 12.02.2019, dále dle termínů

k) k usnesení č. 50 rozeslat dotazník zastupitelům, členům výborů a komisí k připomínkám, ty předat
starostce, konzultovat s autorkami a následně projednat v ZO
zodpovídají: zastupitelé, členové výborů a komisí, Mgr. Novák, starostka
termín : 31.01.2019 (připomínky), dále průběžně

k usnesení č. 51 svolat schůzku komise, provést průzkum trhu a předložit výsledek k objednávce.

l)
.

zodpovídá : Mgr. Jakub Novák termín : 31.01.2019 (schůzka), 28.02.2019 (průzkum)

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne :

Marie Stará, v.r.
starostka obce

29.01.2019

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

