Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 05. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 15.04.2019
Zastupitelstvo obce po projednání :
I.

Bere na vědomí
1. řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
2. usnesením č. 72 podané aktuální informace o přípravě k zahájení prací v lokalitě P2
3. usnesením č. 76 podané informace o realizovaných krocích ve věci DT POV pro rok 2019
4. usnesením č. 77 aktuální informace o průběhu prací na výstavbě chodníků – DT přes MAS Železnohorský
region
5. usnesením č. 79 obdržená kriteria pro přijímání dětí do MŠ HM pro školní rok 2019 - 2020
6. usnesením č. 81 předložené zápisy FV a KV
7. usnesením č. 82 informaci o výstupu ukončeného Dotazníku ve věci Dětských skupin
8. usnesením č. 83 podané informace k bodům 7d), 7e), 7f), 7g) – PD pro demolici, chodníky, MK, apod.,
výlukové JŘ a volby do EP

II.

Určuje
usnesením č. 69 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Václava Řezníčka a p. Jitku Jonášovou

III. Schvaluje
1. usnesením č. 70 navržený program dnešního jednání
2. usnesením č. 71 na základě společného výběru obce Klešice a f. EKOPANELY SERVIS s.r.o. pro výkon
TD a BOZP akce „Technická vybavenost pro RD v lokalitě P2 v Klešicích“ firmu LIMMA CZ s.r.o., IČ: 274
88 233, Přelouč včetně předložené smlouvy o dílo a pověřuje starostku smlouvu podepsat
3. usnesením č. 73 Závěrečný účet za rok 2018 v předložené výši včetně získaných dotací výrokem: ZO
dává souhlas s celoročním hospodařením obce Klešice v roce 2018 bez výhrad
4. usnesením č. 74 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klešice za rok 2018 v předloženém
znění bez výhrad
5. usnesením č. 75 účetní závěrku za rok 2018
6. usnesením č. 78 zřízení Rozpočtové opatření č. 2/2019 včetně zápisu FV č. 4/2019
7. usnesením č. 80 doplnění aktivity Podpora provozu obchodů a pojízdných prodejen do Programu rozvoje
obce a souhlasí s poskytnutím dotace žadatelce
IV. Ukládá
a) k usnesení č. 71 – vyzvat firmu LIMMA, s.r.o. k podpisu SOD č. 02/2019 a smlouvu podepsat.
zodpovídá: starostka termín: 19.04.2019

b) k usnesení č. 72 – poskytovat součinnost TD, zhotoviteli i projektantovi, spolupracovat s EKOPANELY
SERVIS s.r.o. a průběžně informovat ZO.
zodpovídá: místostarosta, starostka, Kosina L., Kutílek J. termín: průběžně

c) k usnesení č. 73 – vložit schválený ZÚ v zákonné podobě na elektronické stránky obce, sekce rozpočty
zodpovídá: starostka

termín: 24.04.2019

d) k usnesení č. 75 – sumarizovat projednané dokumenty k účetní závěrce a zpracovat Protokol
o schvalování účetní závěrky za rok 2018.
zodpovídá: starostka, p. účetní termín: 30.06.2019

e)

k usnesení č. 76 – po výzvě dodavatele prvků a jejich montáže zajistit přístup na místo, dle potřeby zajistit
a objednat související práce a mobiliář.
zodpovídá: V. Řezníček, V. Štefl, starostka (objednávky)

f)

termín: dle termínů dodavatele

k usnesení č. 77:
 průběžně řešit společně s TD a zhotovitelem potřeby při realizaci výstavby chodníků
 upozornit nájemníky obecních bytů na špatné parkování jejich vozidel i jejich návštěv
zodpovídá: místostarosta, starostka, L. Kosina, J. Kutílek

termín: průběžně

g) k usnesení č. 78 – zveřejnit na úředních deskách RO č. 2/2019 a zapracovat do upraveného Rozpočtu
obce
zodpovídá: starostka, Kutílek J. termín: 24.04.2019, 15.05.2019

h) k usnesení č. 79 – provádět kontrolu seznamů dětí, trvale hlášených v obci Klešice, k fakturám, zasílaných
Městem HM za všechny školy
zodpovídá: starostka, účetní

i)

zodpovídá: FV – Kutílek J. (náklady), starostka (PRO, smlouva)

j)

termín: průběžně

k usnesení č. 80 – doplnit schválenou aktivitu do Programu rozvoje obce, projednat a vyhodnotit obdržené
podklady na náklady energií v prodejně smíšeného zboží v Klešicích, připravit návrh na výši podpory,
návrh Veřejnoprávní smlouvy a předložit k projednání na příštím jednání zastupitelstvu
termín: 20.05.2019

k usnesení č. 82 – projednat a vyhodnotit sumarizovaný dotazník ve věci zájmu o zřízení Dětské skupiny a
připravit návrh k projednání na příštím zasedání
zodpovídá: KV – Šafránková D.

termín: 20.05.2019

k) k usnesení č. 83 spolupracovat a poskytovat součinnost při přípravě podkladů pro zpracování projektových
dokumentací a dalších připravovaných akcí
zodpovídá: zastupitelé, výbory, komise

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne :

termín: průběžně

Marie Stará, v.r.
starostka obce

19.04.2019

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

