Obec K L E Š I C E , 538 03 p. Heřmanův Městec
Usnesení z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 31.05.2021
Zastupitelstvo obce po projednání:
I.

Bere na vědomí usnesením

1. řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
2. č. 298 informace o zahájení a průběhu realizace dotační akce „Obnova povrchů místních
komunikací a obnova povrchů chodníku v obci Klešice, místní část Nákle“
3. č. 301 informace o podání žádosti pro rok 2022 o dotaci „Novostavba požární zbrojnice“ a průběhu
dalších úkonů
4. č. 304 informace PK – aktualizace záplavového území a konzultaci p. místostarosty na PK – OŽPZ
5. č. 306 Závěrečný účet za rok 2020 a Zprávu o přezkoumání DSO Heřmanoměstecko za rok 2020
6. č. 307 podané informace FV a KV včetně předložených zápisů
7. č. 308 aktuální informace z jednání SO HM, DT POV 2020 a podání žádosti na MAS ŽH – grant
zeleň
8. č. 309 informace o kontrolní činnosti a připomenutí pracovních schůzek
II. Určuje usnesením
č. 289 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Václava Řezníčka a p. Václava Štefla
III. Schvaluje usnesením
1. č. 290 navržený program dnešního jednání
2. č. 291 dokončení prací ČEZ na akci „Klešice - rekonstrukce vedení nn“, č. stavby: IE-12-2007801
v letošním roce za dodržení podmínek, stanovených v souhlasu z 25.06.2019 (č.j. 305/2019)
3. č. 292 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. 21_SOBS01_4121799700 s ČEZ Distribuce a.s. se
sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě v obci Klešice
4. č. 293 firmu Vladimír Polák, Heřmanův Městec, IČ 63579928, zhotovitelem akce Rekonstrukce
veřejného osvětlení a uzavření Smlouvy o dílo
5. č. 294 po projednání územně technickou studii záměru "V203 – přestavba na 400kV" dle podkladů,
předložených na osobním jednání se zástupcem zpracovatele společnosti OMEXOM GA Energo, s.
r. o. dne 28.04.2021. Požaduje průběžné informování o postupu prací.
6. č. 295 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z POV č. OŽPZ/21/72262 „Podpora prodejny v obci
Klešice“ mezi Pardubickým krajem a obcí Klešice
7. č. 296 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z POV č. OŽPZ/21/71861 „Technika na údržbu
veřejných ploch“ mezi Pardubickým krajem a obcí Klešice
8. č. 297 zakoupení vybraného stroje s dohodnutou výbavou formou objednávky obce
9. č. 299 uzavření Směnné smlouvy o směně pozemků dle GP č. 420-79/2021 mezi Obcí Klešice a
manželi M.R. a L.R.
10. č. 300 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Klešice p. M.R. na úhradu
energií v obchodě Smíšené zboží, Klešice 43 ve výši 25.000,- Kč s tím, že částka bude vyplacena
do konce září 2021
11. č. 302 firmu VMJ STAVBY Novotný s.r.o., Ronov nad Doubravou, IČ 076 78 452 zhotovitelem akce
„Komunikace 2. část – technická vybavenost pro RD Klešice“ a uzavření Smlouvy o dílo
12. č. 303 Rozpočtové opatření č. 2/2021
IV. Neschvaluje usnesením
č. 305 žádost Linky bezpečí, z.s. Praha o poskytnutí finančního daru

V. Ukládá k usnesení
a) č. 291 informovat ČEZ

zodpovídá: místostarosta, starostka termín: 04.06.2021

b) č. 292 smlouvu doplnit, podepsanou odeslat a uhradit podíl na nákladech.
zodpovídá: starostka, p. účetní termín : 11.06.2021

c) č. 293 smlouvu doplnit dle dnešního jednání a po oboustranném podpisu do 15 dnů vložit na Profil
zadavatele a do Registru smluv. Dále ZO ukládá poskytovat součinnost ve věcech technických a
vlastní realizace a p. místostarostovi oslovit projektanta a stavební úřad.
zodpovídá: starostka (smlouva), místostarosta, J. Kutílek termín: dle zákona, průběžně

d)

č. 294 odeslat firmě OMEXOM GA Energo, s. r. o. Výpis z Usnesení z dnešního jednání

e) č. 295 smlouvu doplnit a podepsanou odeslat na PK

zodpovídá: starostka termín: 11.06.2021
zodpovídá: starostka termín: 11.06.2021

f)

zodpovídá: starostka termín: 11.06.2021

č. 296 smlouvu doplnit a podepsanou odeslat na PK

g) č. 297 předat přesné parametry a požadavky pro objednávku
zodpovídá: místostarosta (předání parametrů) starostka (objednávka) termín: 18.06.2021

h) č. 298 kontaktovat stavbyvedoucího, dále dle aktuální situace a potřeb
zodpovídá: Řezníček V. starostka, místostarosta, termín: ihned, dále průběžně

i)

č. 299 smlouvu doplnit a s potřebnými náležitostmi podat Návrh na vklad do KN
zodpovídá: starostka termín: 30.06.2021

j)

č. 300 informovat žadatelku o výsledku jednání, vyzvat ji k podpisu smlouvy a smlouvu podepsat.
Dále ukládá uhradit dle VPS částku žadatelce a v řádném termínu podat žádost na Pardubický kraj
o poskytnutí dotace ve výši 50% poskytnutého příspěvku
zodpovídá: starostka, p. účetní

termín: 30.06.2021, dále dle termínů

k) č. 301 pokračovat dle aktuální situace a potřeb
zodpovídá: starostka, místostarosta termín: průběžně

l)

č. 302 smlouvu doplnit dle dnešního jednání a po podpisu všech stran do 15 dnů vložit na Profil
zadavatele a do Registru smluv. Dále ZO ukládá poskytovat součinnost ve věcech technických a
vlastní realizace
zodpovídá: starostka (SOD), místostarosta, J. Kutílek, L. Kosina termín: dle zákona, průběžně

m) č. 303:
• připravit čistopis RO 2/2021, zveřejnit na ÚD a zapracovat do schváleného rozpočtu obce
zodpovídá: J. Kutílek (čistopis RO), starostka (zveřejnění) termín: 30.06.2021

•

předat podklady pro objednání sekačky do místní části Nákle
zodpovídá: místostarosta (předání podkladů) starostka (objednávka) termín: 18.06.2021

n) č. 305 seznámit žadatele s výsledkem projednání žádosti
zodpovídá: starostka termín: 30.06.2021

o) č. 308 průběžně plnit potřebné úkony
zodpovídá: starostka, místostarosta, V. Štefl termín: dle termínů, průběžně

p) č. 309 průběžně plnit stanovené úkoly
zodpovídají: všichni zastupitelé termín: dle termínů, průběžně

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne :
04.06.2021
Sejmuto z úřední desky dne :
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Marie Stará, v.r.
starostka obce

