Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 18.05.2020
Zastupitelstvo obce po projednání:
I.

Bere na vědomí usnesením
řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
č. 201 podané informace o průběžně prováděných opatřeních v souvislosti s COVID-19
č. 202 informace o vývoji opatření v souvislosti s COVID-19 a rozpočty obcí
č. 203 informace o vývoji ve věci dotací
č. 204 aktuální informace o průběhu prací zpracování PD VO do země
č. 205 informace VS Chrudim o změně DPH při odevzdávání odpadní vody na ČOV a aktuální stav
napojování nemovitostí v obci
7. č. 206 podané informace FV a KV včetně předložených zápisů
8. č. 207 odvolání hasičské soutěže a stanovení pracovních schůzek na OÚ první středu v měsíci
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

Určuje usnesením
č. 189 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Luboše Kosinu a p. Vladimíra Berana

III. Schvaluje usnesením
1. č. 190 navržený program dnešního jednání
2. č. 191 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV_12-2009616_SoBS VB_1 s ČEZ Distribuce a.s., Děčín, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
405 02
3. č. 192 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800089298_1/VB/P s GasNet, s.r.o. Ústí nad
Labem, IČ 27295567, zastoupená firmou GridServices Brno, IČ 27935311
4. č. 193 uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.144/31 o výměře 1.470 m2 v k.ú. a obci Klešice
mezi obcí Klešice jako prodávající a panem Ondřejem Rejfkem, Barchov jako kupujícím
5. č. 194 Závěrečný účet za rok 2019 v předložené výši včetně získaných dotací výrokem: ZO dává souhlas
s celoročním hospodařením obce Klešice v roce 2019 bez výhrad
6. č. 195 Inventarizační zprávu za rok 2019 včetně příloh
7. č. 196 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klešice za rok 2019 v předloženém znění bez
výhrad
8. č. 197 účetní závěrku za rok 2019
9. č. 198 poskytnutí dotace žadatelce a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Klešice
p. M.R. na úhradu energií v obchodě Smíšené zboží, Klešice ve výši 25.000,- Kč s tím, že částka bude
vyplacena do konce září 2020
10. č. 200 Souhlas se zařazením obce do území MAS Železnohorský region
IV. Neschvaluje
č. 199 žádost Linky bezpečí, z.s. Praha o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč
V. Ukládá k usnesení
a) č. 191 – doplnit, podepsat a odeslat

zodpovídá: starostka termín: 25.05.2020

b) č. 192 informovat GridServis, následně smlouvu podepsat a odeslat
zodpovídá: starostka termín: 25.05.2020, dále dle doručení

c) č. 193 informovat kupujícího, smlouvu oboustranně podepsat a dále postupovat dle podmínek,
uvedených v kupní smlouvě
zodpovídá: starostka termín: 20.05.2020 (info), 31.05.2020 (podpisy), dále dle úhrady

d) č. 194 vložit schválený ZÚ v podobě, stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., na elektronické stránky obce,
sekce rozpočty
zodpovídá: starostka termín: 17.06.2020

e) č. 195:
• zjistit zájem o darování počítačů spolku „Děti v akci, z.s.“, případně obdobnému
zodpovídá: Mgr. Novák, starostka

termín: 31.05.2020

•

provádět kontrolu vyúčtování pohledávek a závazků

•

provádět průběžně kontrolu fyzického značení majetku, případně jeho opravení

zodpovídá: p. účetní, starostka

termín: průběžně

zodpovídá: předsedkyně KV termín: průběžně do 30.11.2020

f)

č. 197 sumarizovat projednané dokumenty k účetní závěrce a zpracovat Protokol o schvalování účetní
závěrky za rok 2019
zodpovídá: starostka, p. účetní termín: 30.06.2020

g) č. 198 informovat žadatelku o výsledku jednání, vyzvat ji k podpisu smlouvy a smlouvu podepsat. Dále
ukládá uhradit dle VPS částku žadatelce a v řádném termínu požádat Pardubický kraj o poskytnutí
dotace ve výši 50% poskytnutého příspěvku
zodpovídá: starostka, p. účetní

termín: 30.06.2020, dále dle termínů

h) č. 200 smlouvu doplnit, podepsat a předat souhlas do MAS Železnohorský region
zodpovídá: starostka termín: 20.05.2020

i)

č. 201 pokračovat dle aktuální situace

j)

č. 202 sledovat vývoj rozpočtu obce na straně příjmů a připravit potřebné úpravy na straně příjmů i
výdajů
zodpovídá: předseda FV, p. účetní, starostka termín: po ukončení 1. pololetí, dále průběžně

zodpovídá: předseda KV, starostka, velitel JPO V termín: průběžně

k) č. 203 sledovat nové informace po jednání ZO PK a SO HM připravit návrh případných úprav dotačních
titulů a poskytovat součinnost
zodpovídá: starostka, místostarosta, předseda FV, p. účetní termín: 26.06.2020, dále průběžně

l)

č. 204 pokračovat v součinnosti s projektantem VO do země
zodpovídá: místostarosta, L. Kosina termín: průběžně

m) č. 205 provést kontrolu nenapojených nemovitostí na kanalizaci a vyzvat vlastníky k nápravě
zodpovídá: předsedkyně KV, starostka, místostarosta, p. účetní termín: 30.06.2020

n) č. 206 provést posouzení OZV 02/2011 a 03/2011 a připravit návrh nových – nutné i v případě jejich
zrušení
zodpovídají: všichni zastupitelé termín: 31.07.2020

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Marie Stará, v.r.
starostka obce

25.05.2020

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

