Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 16.12.2019
Zastupitelstvo obce po projednání :
I.

Bere na vědomí usnesením
1.
2.
3.
4.

II.

řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
č. 164 podané informace FV a KV včetně předložených zápisů
č. 165 podané informace o školství a vzniku Dětských skupin v Heřmanově Městci
č. 166 podané informace a připomenutí usn. č. 147 z minulého jednání o přípravě OZV č. 3 a OZV č. 4

Určuje usnesením
č. 151 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Václava Řezníčka a p. Václava Štefla

III. Schvaluje usnesením
1. č.152 doplněný program dnešního jednání
2. č.153 Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2019, o místním poplatku ze psů
3. č.154 Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2019, o místním poplatku za provoz systému, shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. č. 155 Dodatek č.8 pro rok 2020 ke Smlouvě o čištění odpadních vod z 19.09.2013 s VS, a.s. Chrudim,
IČ: 274 84 211
5. č. 156 stočné pro rok 2020 ve výši 1000,- Kč na osobu a rok, a to bez ohledu na termín napojení,
s výjimkou nově zkolaudovaných staveb
6. č. 157 Smlouvu č. 19_SOP_01_4121602774s ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, 405 02 , IČ 24729035 o připojení odběrného místa se změněnými technickými parametry v obci
Klešice, místní část Nákle
7. č. 158 Dodatek č. 1/2020 ke smlouvě č. 36/02 o odvozu odpadu a Přílohu č. 1/2020 k smlouvě č. 036/02 o
odvozu odpadů mezi Obcí Klešice a SOP Přelouč, a.s.
8. č. 159 Smlouvu o výpůjčce 2 ks stolu a robota ROBOTRONG v majetku obce Klešice do obce Čepí na
dobu 23.12.2019 – 30.06.2020
9. podání žádosti do POV 2020, dotační titul 9 – podpora provozu obchodů a pojízdných prodejen za rok
2019
10. č.160 Rozpočet obce pro rok 2020 ve výši 12.788.500,- Kč na straně příjmů a 12.788.500,- Kč na straně
výdajů
11. č.161 Rozpočtové opatření č. 7/2019
12. č. 162 Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 01/2019 ze dne 17.4.2019 akce „Technická vybavenost pro RD
v lokalitě P2 v Klešicích“ s firmou Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení, Ronov nad Doubravou
13. č. 163 projednání novely nařízení vlády č. 202/2018 Sb. a ponechání současných měsíčních odměn
neuvolněných zastupitelů bez navýšení
IV. Ukládá k usnesení
a) č. 153 – zveřejnit Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2019, o místním poplatku ze psů na úředních deskách
včetně elektronické a po jejím sejmutí odeslat potvrzenou na krajské pracoviště Ministerstva vnitra
zodpovídá : starostka, termín : 18.12.2019, dále po sejmutí odeslat MV Pardubice

b) č. 154 – zveřejnit Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2019, o místním poplatku za provoz systému,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na úředních
deskách včetně elektronické a po jejím sejmutí odeslat potvrzenou na krajské pracoviště Ministerstva
vnitra..
zodpovídá : starostka, termín : 18.12.2019, dále po sejmutí odeslat MV Pardubice

c) č. 155 – Dodatek č.8 ke smlouvě o čištění odpadních vod doplnit, podepsat a odeslat.
zodpovídá : starostka termín : 10.01.2020

d) č. 156 – zveřejnit výši stočného pro rok 2020

zodpovídá : starostka termín : 10.01.2020

e) č. 157 – smlouvu doplnit, podepsat a odeslat.
zodpovídá : starostka termín : 10.01.2020
f) č. 158 – doplnit potřebné údaje, podepsat Dodatek č. 1/2020 k smlouvě č. 36/02 o odvozu odpadu včetně
Přílohy č. 1/2020 a odeslat
zodpovídá : starostka termín : 10.01.2020
g) č. 159 – prohlédnout a zdokumentovat 2 stoly a robota. Dále smlouvu doplnit a oboustranně podepsat..
zodpovídá : místostarosta, O. Střítežský (kontrola + převoz), starostka (smlouva) termín : co nejdříve (20.12.2019)

h) č. 160 – zpracovat dle dnešního projednání čistopis schváleného rozpočtu pro rok 2020, předat starostce
a následně zveřejnit v potřebné podobě na ÚD.
zodpovídá : Kutílek J., p. účetní, starostka

i)
j)

termín : 10.,15.01.2020

č. 161 – zveřejnit na úředních deskách RO č.7/2019 a zapracovat do upraveného Rozpočtu obce.
zodpovídá : starostka, Kutílek J.

termín : 10.01.2020

zodpovídá : starostka, Kutílek J.

termín : 31.12.2019

č. 162 – zveřejnit Dodatek č.1 v Registru smluv.

__________________________________________________________________________________
Připomenutí z 09. jednání ZO:
usnesení 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

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne : 20.12.2019; Sejmuto z úřední desky dne :
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Marie Stará, v.r.
starostka obce

