Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 06. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 10.06.2019
Zastupitelstvo obce po projednání :
I.

Bere na vědomí
1. řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
2. usnesením č. 89 podané informace ve věci realizace POV 2019
3. usnesením č. 90 aktuální informace o průběhu prací a realizovaných krocích při výstavbě chodníků
včetně dodatku č. 1 – DT přes MAS Železnohorský region
4. usnesením č. 91 Smlouvy o budoucí smlouvě č. SoBS SIS_ČEZd_0035_r01v01) o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby s názvem: Klešice – rekonstrukce vedení NN mezi Obcí
Klešice a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 k pozemkům ve
vlastnictví obce p.č. 612 (č. IE-12-2007801/SIS/56) a p.č. 554/1 (č. IE-12-2007801/SIS/62) v k.ú. a obci
Klešice a jejich podepsání starostkou obce
5. usnesením č. 94 informace KV a souhlasí s posunutím termínu usnesení č. 82
6. usnesením č. 95 Rozpočtové opatření č. 3/2019
7. usnesením č. 96 předloženou Zprávu PČR HM o stavu veřejného pořádku za rok 2018
8. usnesením č. 97 Závěrečný účet za rok 2018 a Zprávu o přezkoumání DSO Heřmanoměstecko za rok
2018
9. usnesením č. 98 informace ve věci Dokumentace k odstranění staveb čp. 2 a čp. 53 a předání
shromážděných materiálů Komisi zemědělské a místního hospodářství
10. usnesením č. 99 informace předsedy Komise kulturní a pro občanské záležitosti a p. F. Berana

II.

Určuje
usnesením č. 84 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Josefa Kutílka, DiS. a p. Martinu
Bittmannovou

III. Schvaluje
1. usnesením č. 85 navržený program dnešního jednání
2. usnesením č. 86 objednání prací, souvisejících s odstraněním a recyklací materiálů po bývalých sklenících
u f. Novotný v předpokládaném rozsahu cenové nabídky a bere na vědomí aktuální informace o stavu a
postupu stavby
3. usnesením č. 87 přípravné práce pro napojení na kanalizaci nově vznikajících pozemků z p.č. 142/5 a
144/2 v sousedství lokality P2 s tím, že vzniklé náklady si uhradí nový vlastník na základě smlouvy,
schválené ZO
4. usnesením č. 88 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/19/22500 a pověřuje
starostku obce jejím podpisem
5. usnesením č. 92 Smlouvu č. IE-12-2007801/VB/1 o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o
umístění stavby s názvem: Klešice – rekonstrukce vedení NN mezi Obcí Klešice (budoucí povinný) a ČEZ
Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 (investor) k pozemkům ve vlastnictví
obce a pověřuje starostku obce jejím podpisem
6. usnesením č. 93 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Klešice p. M.R. na úhradu
energií v obchodě Smíšené zboží, Klešice 43 ve výši 25.000,- Kč s tím, že částka bude vyplacena do
konce září 2019 a pověřuje starostku obce jejím podpisem
IV. Ukládá
a) k usnesení č. 86 – připravit objednávku, předat zhotoviteli, zjistit u projektanta potřebné položky z rozpočtu
komunikace a průběžně poskytovat součinnost při provádění prací dle potřeby
zodpovídá: starostka (objednávka), místostarosta, L. Kosina, J. Kutílek

termín: 19.06.2019, dále průběžně

b) k usnesení č. 87 – seznámit projektanta vlastníka s výsledkem jednání ZO a vyzvat jej k předložení návrhu
smlouvy o.úhradě vzniklých nákladů. Návrh bude konzultován a následně projednán v ZO.
zodpovídá: starostka, místostarosta

termín: 21.06.2019, 28.06.2019

c) k usnesení č. 88 – doplnit potřebné údaje, smlouvu podepsat a odeslat na Pardubický kraj
zodpovídá : starostka termín : 26.06.2019

d) k usnesení č. 89 – dovybavit plochu potřebným mobiliářem a Návštěvním řádem
zodpovídá : starostka, V. Řezníček, V. Štefl termín : dle dodavatelů

e) k usnesení č. 90 – průběžně řešit potřebné náležitosti a ve spolupráci s MAS ŽH připravovat dokončení
realizace dle podmínek poskytovatele
zodpovídá : místostarosta, starostka, L. Kosina, J. Kutílek termín : průběžně

f)

k usnesení č. 92 :
 doplnit potřebné údaje, smlouvu podepsat a odeslat projektantovi ČEZ
zodpovídá : starostka termín : 26.06.2019


průběžně poskytovat součinnost projektantovi ČEZ i projektantovi pro VO a průběžně informovat ZO
zodpovídá : starostka (smlouvy), místostarosta (součinnost + VO) termín : průběžně

g) k usnesení č. 93 – informovat žadatelku o výsledku jednání, vyzvat ji k podpisu smlouvy a smlouvu
podepsat. Dále v řádném termínu požádat Pardubický kraj o poskytnutí dotace ve výši 50% poskytnutého
příspěvku.
zodpovídá : předseda FV, Kosina L. (info), starostka (VPS) termín : 21.06., 28.06.2019

h) k usnesení č. 94 – pozvat k jednání zájemkyně o založení DS a odeslání informace o termínu zastupitelům
i komisím
zodpovídá: starostka (info o schůzce) KV – Šafránková D.

i)

28.06., 15.07. 2019

k usnesení č. 95 :
 zveřejnit na úředních deskách RO č. 3/2019 a zapracovat do upraveného Rozpočtu obce

připravit ve spolupráci s p. účetní čerpání rozpočtu k 30.06.2019
zodpovídá : starostka (zveřejnění), J. Kutílek - rozpočet

j)

termín:

termín : 25.06.2019, 07.08.2019

k usnesení č. 98 – postupně připravovat návrhy pro realizace
zodpovídá : L. Kosina

termín : 28.06.2019 (čp. 2 a čp. 53), dále průběžně

k) k usnesení č. 99 :

zjistit možnosti návštěvy divadelního představení
zodpovídá : Mgr. J. Novák



termín : 28.06.2019

zajistit průběžnou kontrolu VR v obou místních částech
zodpovídá : místostarosta, starostka

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne :

termín : 28.06.2019

Marie Stará, v.r.
starostka obce

19.06.2019

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

