Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 02.03.2020
Zastupitelstvo obce po projednání:
I.

Bere na vědomí usnesením
1. řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
2. č. 177 bere na vědomí Smlouvu o sdružování prostředků na nákup VF pro knihovny v regionu Chrudim
pro rok 2020 mezi MěK Chrudim a Obcí Klešice, s odesláním částky 1.500,- Kč
3. č. 180 podanou žádost o poskytnutí dotace na úhradu energií v místním obchodě
4. č. 181 informaci o přijetí Žádosti o poskytnutí příspěvku Domovu pro seniory U Bažantnice 63 a její
vyřízení shodně jako v roce 2019
5. č. 182 Roční výkaz o knihovně za rok 2019 a Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb. za rok 2019
6. č. 183 uzavření Smlouvy o zasílání varovných sms zpráv mezi Městem Chrudim a Obcí Klešice
7. č. 184 podané informace k Lokalitě P2
8. č. 185 podané informace o provedené demolici čp. 2 a čp. 53 a oplocení části pozemku po demolici
9. č. 186 informace o současném stavu realizace dvou DT titulů z MAS Železnohorský region (Infopoint,
Klešické mlýny)
10. č. 187 podané informace o výkaznictví, zveřejňování obdržených informací na www stránkách obce a
připravovaných akcích v obci
11. č. 188 připomenutí usn. č. 147 z minulého jednání o přípravě OZV – rok 2020 včetně připomínek

II.

Určuje usnesením
č. 167 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Dagmar Šafránkovou a p. Vladimíra Berana

III. Schvaluje usnesením
1. č.168 navržený program dnešního jednání
2. č.169 uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.144/32 o výměře 849 m2 v k.ú. a obci Klešice mezi
obcí Klešice jako prodávající a p. xxxxx xxxxxx, Klešice a xxxxx xxxxxx, Pardubice, jako kupujícími
3. č.170 uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.144/34 o výměře 843 m2 v k.ú. a obci Klešice mezi
obcí Klešice jako prodávající a manželi xxxxxxxxxxx, Chrudim jako kupujícími
4. č. 171 uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.144/35 o výměře 973 m2 v k.ú. a obci Klešice
mezi obcí Klešice jako prodávající a p. xxxxx xxxxxx, Načešice a xxxxx xxxxxx, Pardubice jako kupujícími
5. č. 172 uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.144/36 o výměře 910 m2 v k.ú. a obci Klešice
mezi obcí Klešice jako prodávající a manželi xxxxxxxxxxx, Klešice, Bylany jako kupujícími
6. č. 173 uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.144/38 o výměře 1.198 m2 v k.ú. a obci Klešice,
mezi obcí Klešice jako prodávající a Ing. xxxxx xxxxxx, Pardubice a p. xxxxx xxxxxx, Dřenice jako
kupujícími
7. č. 174 uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.144/39 o výměře 1.169 m2 v k.ú. a obci Klešice,
mezi obcí Klešice a p. Ing. xxxxx xxxxxx, Pardubice
8. č. 175 uzavření Smlouvy o dílo s VN KONZULT s.r.o., IČ 27493229, 533 41 Lázně Bohdaneč na
zpracování Programu rozvoje obce
9. č. 176 Dodatek č. 2/2020 ke smlouvě č. 36/02 o odvozu odpadu a Přílohu č. 2/2020 k smlouvě č. 036/02
o odvozu odpadů mezi Obcí Klešice a SOP Přelouč, a.s.
10. č. 178 Smlouvu o dílo mezi Obcí Klešice a Ing. Liborem Hůlkou, IČ 48675032, kancelář Chrudim 294 na
zhotovení PD „Požární zbrojnice Klešice“
11. č. 179 Smlouvu o převzetí a uložení bioodpadu s Družstvem Agricola Bylany, IČ 00124397 se sídlem
Lány 97 a ukládá smlouvu po doplnění podepsat

IV. Ukládá k usnesení
a) č. 169 – 174 informovat kupující, smlouvy oboustranně podepsat a dále postupovat dle podmínek,
uvedených v kupních smlouvách. Nejprve smlouva na poz. p.č. 144/32, po úhradě společně se žádostí
na vklad předat na KN GP č. 396-34/2019, potvrzený KN: PGP-672/2019-603 a Souhlas s dělením
pozemků, vydaný MěÚ Heřmanův Městec, stavební odbor, se žádostí o vklad celého GP.
zodpovídá: starostka termín: 11.03.2020 (info), 31.03.2020 (podpisy), dále dle úhrad a KS

b) č. 175 doplnit potřebné údaje, podepsat Smlouvu o dílo s VN KONZULT s.r.o., IČ 27493229, 533 41
Lázně Bohdaneč, odeslat a poskytovat průběžně součinnost
zodpovídá: starostka (smlouva), zastupitelé (součinnost) termín: 06.03.2020, dále průběžně

c) č. 176 doplnit potřebné údaje, podepsat Dodatek č.2/2020 k smlouvě č. 36/02 o odvozu odpadu včetně
Přílohy č. 2/2020 o odvozu odpadů v obci Klešice a odeslat
zodpovídá: starostka termín: 11.03.2020

d) č. 177 smlouvu podepsat, odeslat a v termínu uhradit schválený příspěvek
zodpovídá: starostka, účetní termín: 31.03.2020, 30.06.2020

e) č. 178 informovat zhotovitele o projednání a SOD podepsat
zodpovídá: místostarosta, starostka

termín: 06.03.2020 (info), 12.03.2020 (smlouva)

č. 179 vyzvat firmu ke konzultaci, doplnění a podpisu smlouvy

f)

zodpovídá: starostka

termín: 18.03.2020

g) č. 180 vyzvat žadatelku k předložení potřebných dokladů dle informací PK, připravit zápis a podklady pro
projednání v ZO
zodpovídá: předseda FV termín: 31.03.2020, dále průběžně
h) č. 184 řešit potřebné náležitosti ve věci předání vodovodního řadu dle uzavřené Smlouvy o smlouvě
budoucí
zodpovídá: starostka, místostarosta termín: průběžně
č. 185 dořešit srovnání povrchu po demolici a předání oplocení firmou

i)

zodpovídá: místostarosta, V. Řezníček termín: 11.03.2020, po vyschnutí

č. 186:

j)
•

dle potřeby poskytovat součinnost a podklady k realizaci obou titulů.

•

provést průzkum možnosti provedení zpevnění plochy pod Infopointem (rozměr plochy, materiál, cena,
realizace) a podat informace
zodpovídá: místostarosta, L. Kosina termín: 31.03.2020

zodpovídá: starostka, místostarosta, zastupitelé termín: průběžně dle termínů

k) č. 187 poskytovat pomoc při přípravě akcí v obci
zodpovídá: J. Jonášová, M. Bittmannová, členové komisí, SDH a zastupitelé

l)

termín: dle termínů akcí

č. 188 připravit podklady a projednat vyhlášky na příštím jednání.
zodpovídá: Mgr. J. Novák, V. Řezníček termín: 10.04.2020

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Marie Stará, v.r.
starostka obce

10.03.2020

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

