Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 07. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 17.07.2019
Zastupitelstvo obce po projednání :
I.

Bere na vědomí
1. řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
2. usnesením č. 103 nové informace ve věci realizace napojení na kanalizaci nově vznikajících pozemků
z p.č. 142/5 a 144/2 v sousedství lokality P2 s tím, že náklady na přípojky uhradí vlastníci zhotoviteli
3. podané informace ve věci realizace POV 2019
4. usnesením č. 104 podané informace o akci Výstavba nových chodníků v obci Klešice
5. usnesením č. 106 nabídky firem MACHMANN s.r.o., H-Gromil.cz, s.r.o. a f. Václav Řezníček na realizaci
demolice
6. usnesením č. 107 informace k oplocení prostoru po odstranění staveb čp. 2 a čp. 53 v obci Klešice
7. usnesením č. 108 informace ve věci přípravy projektových dokumentací

II.

Určuje
usnesením č. 100 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Luboše Kosinu a p. Vladimíra Berana

III. Schvaluje
1. usnesením č. 101 navržený program dnešního jednání
2. usnesením č. 102 uzavření SOD mezi obcí Klešice, EKOPANELY SERVIS s.r.o. a firmou Novotný V., IČ
15620883 na realizaci vyvolané nutné investice v rámci realizace zakázky: Technická vybavenost pro RD
v lokalitě P2 v Klešicích a pověřuje starostku obce jejím podpisem
3. usnesením č. 105 Rozpočtové opatření č. 4/2019
4. usnesením č. 109 přihlášení na MAS ŽH – Infopoint, bere na vědomí informace a podmínky a pověřuje
starostku konat potřebné kroky
IV. Ukládá
a) k usnesení 102 podepsat smlouvu, po podpisu všemi stranami do 15 dnů zveřejnit dle zákona a průběžně
poskytovat součinnost při provádění prací dle potřeby
zodpovídá: starostka (SOD), místostarosta, L. Kosina, J. Kutílek

termín: 23.07., 06.08.2019, dále průběžně

b) k usnesení 103 – informovat projektanta vlastníků. Dále ukládá předložit návrhy úhrady podílu na
společných nákladech.
zodpovídá: místostarosta, zastupitelé termín: 24.07.2019, dále průběžně
c) k usnesení 104 – průběžně řešit potřebné náležitosti pro vyúčtování a podání žádosti o platbu
poskytovateli dotace (ve spolupráci s MAS ŽH) dle podmínek poskytovatele
zodpovídá : starostka, p. účetní, místostarosta

termín : průběžně

d) k usnesení 105 – zveřejnit RO 4/2019 dle zákona a zapracovat do schváleného rozpočtu
zodpovídá : starostka (zveřejnění), J. Kutílek - rozpočet

termín : 01.08.2019, 15.08.2019

e) k usnesení 106 – seznámit zájemce s návrhem ZO na vhodný termín realizace a požádat je o vyjádření.
zodpovídá : Kosina L.

f)

termín : 15.08.2019

k usnesení 107 – připravit návrh na oplocení – výška, délka, materiál včetně cca ceny; konzultovat
s majitelem Autoservisu
zodp. : Kosina L., místostarosta (materiál, rozměry), Řezníček V. (ceny), starostka (jednání) termín : 31.08.2019

g) k usnesení 108 – po prohlídce jednotlivých míst stanovit rozsah, připravovat podklady pro oslovení
projektantů na jednotlivé záměry a následné realizace.
zodpovídá : Kosina L., místostarosta, starostka, Řezníček V., Štefl V.

termín : 21.08.2019

h) k usnesení 109 – informovat MAS ŽH, připravovat a předávat potřebné materiály
zodpovídá : starostka

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce
Vyvěšeno na úřední desce dne : 22.07.2019; Sejmuto z úřední desky dne :
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

termín : 19.07.2019, dále průběžně

Marie Stará, v.r.
starostka obce

