Obec K L E Š I C E , 538 03 p. Heřmanův Městec
Usnesení ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 24.02.2021
Zastupitelstvo obce po projednání:
I.

Bere na vědomí usnesením

řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
č. 268 Smlouvu o zasílání varovných sms zpráv mezi Městem Chrudim a Obcí Klešice pro rok 2021
č. 272 žádost paní M.R. o poskytnutí dotace na úhradu energií v místním obchodě
č. 275 informace včetně Memoranda, zaslané p. místostarostou HM ve věci zrušení železniční tratě
HM – Chrudim město
5. č. 276 podané informace FV a KV včetně zápisů
6. č. 277 informace OÚ o aktuální situaci a zprávy o výkazech a výročních zprávách za rok 2020
1.
2.
3.
4.

II. Určuje usnesením
č. 264 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Josefa Kutílka, DiS. a p. Vladimíra Berana
III. Schvaluje usnesením
1. č. 265 navržený program dnešního jednání
2. č. 266 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019616/VB4 s ČEZ Distribuce
a.s., Děčín, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
3. č. 267 Smlouvu o sdružování prostředků na nákup VF pro knihovny v regionu Chrudim pro rok 2021
mezi MěK Chrudim a Obcí Klešice, s částkou 1.500,- Kč
4. č. 269 Inventarizační zprávu za rok 2020 včetně příloh
5. č. 270 Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a na základě výběrového řízení schvaluje
zhotovitelem dotační akce „Obnova povrchů místních komunikací a obnova povrchů chodníku
v obci Klešice, místní část Nákle“ realizované v rámci v rámci 16. výzvy MAS ŽR-IROP-Bezpečná a
dostupná doprava, číslo výzvy 493/06_16_038/CLLD_15_01_258, firmu Agrostav Pardubice a.s.,
IČ: 46506063 včetně předložené SOD
6. č. 271 Smlouvu o poskytování služeb při realizaci stavby „Obnova povrchů MK a obnova chodníku
v obci Klešice, místní část Nákle“ s firmou MAXIS CZ s.r.o., IČ: 275 45 989, Přelouč (výkon TD a
BOZP)
7. č. 273 text Záměru obce Klešice č. 01/2021 ke zveřejnění
8. č. 274 uzavření Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů, včetně příloh se společností SOP
a.s. Přelouč
IV. Ukládá k usnesení
a) č. 266 smlouvu doplnit, podepsat a odeslat
zodpovídá: starostka termín: 05.03.2021
b) č. 267 smlouvu podepsat, odeslat a v termínu uhradit příspěvek
zodpovídá: starostka, p. účetní termín: 05.03.2021, dle termínu

c) č. 269:
• provádět kontrolu vyúčtování pohledávek a závazků
zodpovídá: p. účetní, starostka

termín: průběžně

• připravit návrh na vyřazení opotřebovaných věcí, provádět průběžně kontrolu fyzického značení

majetku, případně jeho opravení
zodpovídá: předsedkyně KV termín: 31.03.2021, dále průběžně do 30.11.2021

d) č. 270 informovat všechny uchazeče a MAS Železnohorský region o výsledku výběrového řízení a
vyzvat vítěznou firmu k podpisu SOD
zodpovídá: starostka termín: 05.03.2021, dále průběžně
e) č. 271 vyzvat firmu MAXIS CZ, s.r.o. k podpisu SOD
f)

zodpovídá: starostka

termín: 10.03.2021

č. 272 vyzvat žadatelku k předložení potřebných dokladů dle informací PK, připravit zápis a
podklady pro projednání v ZO
zodpovídá: předseda FV termín: 12.03.2021, dále průběžně

g) č. 273 zveřejnit Záměr obce č. 01/2021

zodpovídá: starostka termín: 26.02.2021

h) č. 274 doplnit potřebné údaje a po podpisu dokumentů odeslat. Dále ukládá při pracovních
jednáních zahájit přípravu návrhů nových Obecně závazných vyhlášek k odpadům dle nového
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
zodpovídá: starostka (SOP), všichni zastupitelé termín: 03.03.2021, průběžně

i)

č. 275 odeslat odpověď p. místostarostovi Heřmanova Městce s návrhem k jednání zástupců všech
zainteresovaných obcí a předložení stanovisek SŽDC, Českých drah a Ministerstva dopravy
zodpovídá: starostka termín: 10.03.2021

j)

č. 276 připravit podklady k projednání ZÚ a účetní závěrky za rok 2020
zodpovídá: předseda FV ve spolupráci s p. účetní

termín: 12.03.2021

k) č. 277 pokračovat v řešeních dle aktuální situace
zodpovídá: starostka, místostarosta, velitel JPO V, zastupitelé

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

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

termín: průběžně

Marie Stará, v.r.
starostka obce

01.03.2021

