Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 08. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 09.09.2019
Zastupitelstvo obce po projednání :
I.

Bere na vědomí usnesením
1. řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
2. č. 112 podané informace o dokončených dotačních akcích „Modernizace hrací plochy pro děti“ – Nákle a
„Výstavba nových chodníků v obci Klešice“
3. č. 113 Dodatek č.1 k SOD – Komunikace 1. část – technická vybavenost pro RD Klešice, její podepsání
všemi stranami a zveřejnění v Registru smluv
4. č. 115 informace ve věci přípojek vody a kanalizace nově vznikajících pozemků z p.č. 142/5 a 144/2
v sousedství lokality P2
5. č. 117 Smlouvu 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
(budoucí povinný), budoucím oprávněným a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, 405 02 (investor) k pozemkům ve vlastnictví obce p.č. 554/1 a 624/3 (č. IE-12-2007801/SIS/66)
v k.ú. a obci Klešice a její podepsání starostkou obce
6. č. 119 informace o možnostech podání žádostí o dotace z Pardubického kraje pro rok 2020
7. č. 122 informace k termínu jednání ve věci oplocení prostoru po odstranění staveb čp. 2 a čp. 53 v obci
Klešice a termín 25.09.2019 v 17.30 hod.
8. č. 124 informace předsedů KV a FV
9. č. 125 informace předsedy Komise kulturní a pro občanské záležitosti
10. č. 126 podané informace k přípravě rozpočtu
11. č. 127 podané informace ve věci zaměstnance obce a Bezpečnostního desatera

II.

Určuje usnesením
č. 110 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu ing. Vratislava Černovského a p. Václava Štefla

III. Schvaluje usnesením
1. č. 111 navržený program dnešního jednání
2. č. 114 po konzultaci se spoluinvestorem, f. EKOPANELY SERVIS s.r.o. pro výkon TD a BOZP akce
„Komunikace pro RD v lokalitě P2 v Klešicích“ firmu LIMMA CZ s.r.o., IČ: 274 88 233, Přelouč včetně
předložené smlouvy o dílo a ukládá smlouvu podepsat
3. č. 116 způsob stanovení ceny pozemků k výstavbě v lokalitě P2 a termín zveřejnění záměru č. 1/2019 do
30.11. 2019
4. č. 118 smlouvu o zajištění sběru BRKO (bioodpad – veřejná zeleň) a ukládá smlouvu podepsat
5. č. 120 schvaluje a pověřuje paní Marii Starou – starostku obce Klešice a pana ing. Vratislava
Černovského – místostarostu obce právem přijímat prohlášení snoubenců o vstupu do manželství a
podepisovat protokol o uzavření manželství, tzn. uzavírat manželství občanským sňatkem před Obecním
úřadem Klešice v souladu s § 11 a odst. 1. písm. b) zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 657
odst. 1 a § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Klešice stanovuje oddací místo: celé katastrální území obce Klešice, oddávací dny:
pondělí – sobota.
6. č. 121 pro realizaci demolice staveb čp. 2 a čp. 53 nabídku č. 3, tj. firmu Václav Řezníček, IČ: 45971447
Klešice – Nákle 27, 538 03, provedení na objednávku, s termínem provedení do konce února 2020
7. č. 123 přípravu pro výstavbu nové Hasičské zbrojnice a technického zázemí obce a její umístění na
místě po demolici čp. 2 a čp. 53
IV. Ukládá k usnesení
a) č. 112 – dořešit potřebné náležitosti lokality vedle a proti OÚ, doplnit dopravní značení dle Rozhodnutí
MěÚ Chrudim, převézt 2 květináče od OÚ na stanovené místo a dva nové nechat osadit nenáročnými
rostlinami (uzavření chodníku proti OÚ).
zodpovídá : místostarosta

termín : 30.09.2019

b) č. 114 :

vyzvat firmu LIMMA, s.r.o. a f. EKOPANELY SERVIS s.r.o. k podpisu smlouvy č. 03/2019 a smlouvu
podepsat
zodpovídá: starostka termín: ihned
 poskytovat potřebnou součinnost v souvislosti s dokončováním stavby a přípravou pro kolaudaci
zodpovídají: místostarosta, J. Kutílek, L. Kosina, starostka

termín: dle potřeby

c) č. 116 – připravit návrh pro stanovení ceny pozemku za m2 (FV, KV), textový návrh záměru ke zveřejnění
a vše předložit zastupitelstvu ke schválení.
zodp.: předsedové FV a KV, Kosina L., starostka, místostarosta termín: 16.10.2019 (návrh), 30.11.2019 (zveř.)

d) č. 117 – kontaktovat projektanta VO – projekt uložení kabelů VO do země a poskytnout součinnost při
zpracování projektu
zodpovídá: místostarosta, Kosina L. termín: 30.09.2019 (info)
e) č. 118 – vyzvat firmu k podpisu smlouvy a smlouvu podepsat
zodpovídá: starostka termín: 20.09.2019
f) č. 119 – zjistit možnosti, navrhnout oblast včetně cenového odhadu a připravovat potřebné podklady
k podání žádostí o dotaci z PK pro rok 2020
zodpovídá: členové ZO, starostka, místostarosta

termín: 09.10.2019, dále dle termínů pro podávání žádostí

g) č. 120 – informovat matriční úřad o usnesení ZO, předat Výpis z usnesení a ověřené podpisy
v potřebném počtu
zodpovídají : starostka, místostarosta termín : 15.10.2019
h) č. 121 – informovat vybranou firmu pro demolici (nab. č. 3) o výsledku a termínu realizace, připravit
objednávku a poskytnout součinnost
zodpovídá: Kosina L. (info, součinnost), starostka, místostarosta (objednávka)

i)

termín: 23.09., 09.10.2019

č. 122 – informovat p. J.S. o termínu jednání ve věci oplocení pozemků
zodpovídá : Kosina L., místostarosta, starostka (termín jednání)

j)

termín : 20.09.2019

č. 123 – připravovat zpracování PD pro podání žádosti o dotaci, poskytnout součinnost a průběžně
informovat zastupitelstvo
zodpovídá: místostarosta, Kosina L., Řezníček V. termín: 31.10.2019

k) č. 124 :
 dokončit zápisy a předat na OÚ
zodpovídá : předsedkyně KV termín : 30.09.2019
 připravit čerpání rozpočtu k 31.08.2019
zodpovídá : Kutílek J., p. účetní termín : 30.09.2019
l) č. 125 :
 doručit zápis s podrobnějšími informacemi, svolat komisi, projednávat potřebné náležitosti a připravit
návrhy pro ZO
zodpovídá : předseda komise termín : 30.09.2019, dále průběžně


vyhlásit divadelní představení obecním rozhlasem 11. a 16.09. Přihlášky zájemců s úhradou ceny
vstupného do pátku 20.09.2019.
zodpovídá : místostarosta, starostka termín : viz. výše



připravovat vystoupení dětí pro Vítání občánků v prosinci 2019.
zodpovídá : J. Jonášová, B. Vaníček

termín : 15.11.2019

m) č. 126 – vyzvat OÚ, předsedy výborů a komisí k shromažďování a sumarizaci podkladů pro návrh
rozpočtu 2020 a jejich předání na OÚ nebo předsedovi FV
zodpovídají : předseda FV(výzva) starostka, účetní, předsedové výborů a komisí termín : 30.10.2019

n) č. 127 – podávat návrhy na zájemce o veřejné práce v obci na Dohodu, Bezpečnostní desatero zveřejnit
na stránkách obce.
zodpovídají : všichni zastupitelé

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne : 16.09.2019; Sejmuto z úřední desky dne :
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

termín : 30.09.2019, dále průběžně

Marie Stará, v.r.
starostka obce

