Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 04. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 11.03.2019
Zastupitelstvo obce po projednání :
I.

Bere na vědomí
1. řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
2. usnesením č. 61 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SoBS
SIS_ČEZd_0035_r01v01 (p.č. 522) a a SoBS VB_ČEZd_0035_r01v01 (p.č. 129/2) v k.ú. a obci Klešice a
jejich podepsání starostkou obce
3. usnesením č. 62 Smlouvu o sdružování prostředků na nákup VF pro knihovny v regionu Chrudim pro rok
2019 s částkou ve výši 1.300,- Kč a pověřuje starostku smlouvu podepsat
4. usnesením č. 63 Roční výkaz o knihovně za rok 2018
5. usnesením č. 64 Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
6. usnesením č. 65 Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2018, informace a zápisy FV
7. usnesením č. 66 informace k dotazníku o „Dětské skupině“
8. usnesením č. 68 informace, podané předsedou Komise kulturní a pro občanské záležitosti

II.

Určuje
usnesením č. 52 zapisovatelem Mgr. Jakuba Nováka, ověřovateli zápisu p. Marii Starou a p. Václava Štefla

III. Schvaluje
1. usnesením č. 53 navržený program dnešního jednání
2. usnesením č. 54 na základě společného výběrového řízení obce Klešice a f. EKOPANELY SERVIS s.r.o.
zhotovitelem akce „Technická vybavenost pro RD v lokalitě P2 v Klešicích“ firmu Vladimír Novotný, V&M
Novotný - sdružení, Ronov nad Doubravou
3. usnesením č. 55 Smlouvu o dílo pro akci „Technická vybavenost pro RD v lokalitě P2 v Klešicích“
s vítěznou firmou a pověřuje starostku obce jejím podpisem
4. usnesením č. 56 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-2018507/VB/1, název stavby: Klešice, lokalita P2 mezi Obcí Klešice (budoucí povinný) a ČEZ
Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 (budoucí oprávněný) a pověřuje
starostku obce jejím podpisem
5. usnesením č. 57 Smlouvu o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury (objekt vodovod) mezi
Obcí Klešice, spol. Vodovody a kanalizace a.s. Chrudim a Vodárenskou společností a.s.Chrudim
o převodu vodovodu v Klešicích, lokalita P2 a pověřuje starostku obce jejím podpisem
6. usnesením č. 58 zřízení termínovaného vkladu u Komerční banky dle nabídky na 12 měsíců s úrokovou
sazbou 0,6% a uložení finančních prostředků ve výši 1.500.000,- Kč. ZO pověřuje starostku obce
podpisem potřebných dokumentů
7. usnesením č. 59 Plán financování obnovy kanalizace Klešice
8. usnesením č. 60 Inventarizační zprávu za rok 2018 včetně příloh
9. usnesením č. 67 schvaluje dodavatelem prvků pro vybavení dětského hřiště v m.č. Nákle firmu Lefay,
s.r.o., Praha a pověřuje p. Václava Řezníčka dořešením detailů osazení prvků, podkladových ploch, a
finalizací cenové nabídky
IV. Ukládá
a) k usnesení č. 54 – informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení
zodpovídá: starostka termín: 15.03.2019

b) k usnesení č. 55 – vyzvat vítěznou firmu k podpisu SOD a smlouvu podepsat
zodpovídá:

starostka

termín: 29.03.2019

zodpovídá: starostka

termín: 29.03.2019

c) k usnesení č. 56 – smlouvu podepsat a odeslat
d) k usnesení č. 57 informovat VaK a.s. a smlouvu podepsat
zodpovídá: starostka, místostarosta

termín: 31.03.2019

e) k usnesení č. 58:
 informovat o výsledku Komerční banku, a.s., a podepsat potřebné dokumenty a smlouvu o zřízení TV
zodpovídá:



termín: 31.03.2019

starostka

termín: 31.03.2019

informovat o výsledku ostatní banky, které na výzvu obce reagovaly
zodpovídá:

f)

starostka

k usnesení č. 60:
provádět kontrolu vyúčtování pohledávek a závazků
zodpovídá: p. účetní, starostka termín: průběžně
provádět průběžně kontrolu fyzického značení majetku, případně jeho opravení.
zodpovídá : předsedkyně KV termín : průběžně do 30.11.2019

g) k usnesení č. 61 poskytovat součinnost projektantovi a informovat ZO o dalších SoBS, týkajících se
pozemků ve vlastnictví obce
zodpovídá: starostka (smlouvy), místostarosta (součinnost) termín: průběžně

h) k usnesení č. 62 smlouvu podepsat, odeslat a v termínu uhradit příspěvek.
zodpovídá: starostka, účetní termín: 29.03.2019, 30.06.2019

i)

k usnesení č. 65 připravovat v předepsaných lhůtách potřebné materiály.
zodpovídá: Kutílek J., FV

j)

termín: průběžně dle termínů

k usnesení č. 67 dořešit detaily osazení prvků a vyřešení podkladových ploch, zajištění finalizace cenové
nabídky a zpracování objednávky včetně odeslání
zodpovídá: V. Řezníček (finalizace), starostka (objednávka) termín: 22.03.2019

k) k usnesení č. 68

zjistit možnosti získání stromu k výsadbě a určit místo vysazení
zodpovídá: Kosina L. termín: 22.03.2019


provést průzkum trhu s předložením výsledku k objednávce dataprojektoru. (usnesení č. 51
z minulého jednání)
zodpovídá: Mgr. Jakub Novák termín: bez zbytečného odkladu

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne :

Marie Stará, v.r.
starostka obce

18.03.2019

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

