Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 09. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 18.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání :
I.

Bere na vědomí usnesením
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II.

řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
č. 138 Rozpočtové opatření č. 5/2019
č. 140 podané informace k přípravě rozpočtu pro rok 2020
podané informace o dokončených dotačních akcích „Modernizace hrací plochy pro děti“ – Nákle a
„Výstavba nových chodníků v obci Klešice“
č. 144 podané informace k čerpání rozpočtu roku 2019 a zápisy FV
č. 145 zápisy č. 6,7, 8 / 2019 KV a podané informace
č. 146 podané informace pro možnost podání žádosti o dotaci pro JSDH – JPO V a v případě potřeby
dovybavení jednotky souhlasí s podáním žádosti o dotaci
č. 147 informace o novele zákona č. 565/1990 s platností od 01.01.2020 a odeslání připravených vyhlášek
– OZV 1/2019 a 2/2019 na Ministerstvo vnitra k posouzení
č. 149 podané informace o akcích, konaných v obci do konce roku 2019
č. 150 informace a dotaz

Určuje usnesením
č. 128 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu Mgr. Jakuba Nováka a p. Jitku Jonášovou

III. Schvaluje usnesením
1. č.129 navržený program dnešního jednání
2. č.130 Darovací smlouvu č. S/OM/3947/19/MT o bezúplatném převodu pozemků p.č. 581/4, p.č. 581/5 a
p.č. 583/3 z majetku Pardubického kraje do majetku obce Klešice
3. č.131 prodejní cenu pozemků k výstavbě rodinného domu ve výši 850,- Kč za 1 m2 včetně DPH a text
Záměru obce Klešice č. 01/2019 ke zveřejnění
4. č.132 podání žádosti do POV 2020 na obnovu hracích prvků a instalaci workoutových prvků na hřišti
v
Klešicích
5. č. 133 podání žádosti do POV 2020, dotační titul 9 – podpora provozu obchodů a pojízdných prodejen za
rok 2019
6. č.134 podání žádosti do MAS Železnohorský region, titul Venkovské výstavní expozice
7. č.135 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje mezi obcí Klešice a firmou
Libor Černohlávek, IČ 16539184 s účinností od 01.11.2019
8. č.136 Darovací smlouvu č. 2 na poskytnutí finančního daru Farní charitě Chrudim, IČ 43498485, se
sídlem Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim
9. č.137 Darovací smlouvu č. 3 na poskytnutí finančního daru Centru J.J. Pestalozziho, o.p.s. Chrudim, IČ
25918974
10. č.139 Rozpočtové opatření č. 6/2019
11. č. 141 Plán inventur za rok 2019 včetně jmenování komise
12. č. 142 smlouvu mezi Obcí Klešice a MAS Železnohorský region pro výkon pověřence GDPR pro rok 2020
13. č. 143 převod částky 950.000,- Kč z účtu obce u ČNB na účet obce u KB
IV. Neschvaluje usnesením
1. č. 148 odkup tf kabiny od O2 za cenu 1.000,- Kč
V. Ukládá k usnesení
a) č. 130 – smlouvu doplnit, podepsat, přiložit požadované dokumenty a odeslat. Dále ukládá po nabytí
právní moci vkladu zapsat do majetku obce a vyřešit daň z příjmu.
zodpovídá : starostka, p. účetní termín : 29.11.2019, dále průběžně

b) č. 131 – zveřejnit Záměr obce č. 1/2019 na úředních deskách včetně elektronické.
zodpovídá : starostka termín : 26.11.2019

c) č. 132 – připravit a upřesnit návrhy nového vybavení a zjistit přibližnou cenu a v termínu podat žádost
podalo POV 2020
zodpovídá : všichni zastupitelé, komise (výběr), starostka (žádost) termín : 11.12.2019, dále dle termínů

d) č. 133 – dle předaných podkladů žadatelkou připravit podklady a v termínu žádost podat
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : 10.01.2020, dále dle termínů

e) č. 134 – dle potřeby připravovat podklady k realizaci expozice (průzkum v SOKA Chrudim)..
zodpovídá : starostka, místostarosta termín : průběžně, dále dle termínů

f)

č. 135 – doplnit a podepsat smlouvu, odeslat firmě Libor Černohlávek, IČ 16539184, Jakub 38, Církvice.
zodpovídá : starostka termín : 30.11.2019

g) č. 136 – informovat obdarovaného, smlouvu doplnit a oboustranně podepsat, následně odeslat finanční
dar na účet Farní charity Chrudim.
zodpovídá : starostka, p. účetní termín : 30.11.2019, 18.12.2019 (úhrada)

h) č. 137 – informovat obdarovaného, smlouvu doplnit a oboustranně podepsat, následně odeslat finanční
dar na účet Centra J.J. Pestalozziho, o.p.s. Chrudim
zodpovídá : starostka, p. účetní termín : 30.11.2019, 18.12.2019 (úhrada)

i)

č. 138 – zapracovat RO 5/219 do schváleného rozpočtu obce.

j)

č. 139 – zapracovat RO č.6/2019 do upraveného rozpočtu obce a zveřejnit dle zákona..

zodpovídá : Kutílek J.
zodpovídá : Kutílek J., starostka

termín : 30.11.2019

termín : 30.11.2019

k) č. 140 – konzultovat rozpočet pro rok 2020 na pracovní schůzce
zodpovídají : všichni zastupitelé

l)

termín : 27.11.2019

č. 141 – provést inventarizaci dle schváleného Plánu inventur s termínem dokončení včetně soupisů.
zodpovídá : místostarosta

termín : 26.01.2020

m) č. 142 – podepsat smlouvu s MAS ŽH a průběžně poskytovat součinnost.
zodpovídá : starostka termín : 11.12.2019, dále průběžně

n) č. 143 – realizovat převod finančních prostředků dle usnesení.
zodpovídá : p.účetní, starostka, termín : 31.12.2019

o) č. 146 předat informaci s přílohou veliteli, konzultovat potřeby a případně podat žádost o dotaci..
zodpovídá : místostarosta, Tobiška M. (předání+konzultace,starostka (žádost)
termín : 27.11.2019,dále dle potřeby

p) č. 147:
 připravit návrhy nového znění Obecně závazné vyhlášky č. 02/2011, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství a č. 03/2011, o místním poplatku ze vstupného
zodpovídá: V. Řezníček (OZV č. 02/2011), Mgr. J. Novák (OZV č. 03/2011) termín: 30.12.2019 předat na OÚ



připravit návrhy na výši místního poplatku ze psů a místního poplatku za odpady pro rok 2020
zodpovídají : všichni zastupitelé

termín : příští jednání ZO

q) č. 148 odeslat informaci o nezájmu odkupu tf kabiny.
r) č. 149 poskytnout pomoc dle zápisu

zodpovídá : starostka, termín : 10.12.2019
zodpovídají: SDH, komise, zastupitelé termín: dle konání akcí

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne : 27.11.2019; Sejmuto z úřední desky dne :
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Marie Stará, v.r.
starostka obce

