Obec K L E Š I C E , 538 03 p. Heřmanův Městec
Usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 24.11.2021
Zastupitelstvo obce po projednání:
I.

Bere na vědomí usnesením

1. řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
2. č. 348 podané informace včetně Zápisu o dílčím přezkoumání hospodaření obce Klešice a jeho
zveřejnění na ÚD
3. č. 349 Oznámení o uzavření kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u obce Klešice
Ministerstvem vnitra Praha se závěrem kontrolního orgánu: „v rámci kontroly výkonu samostatné
působnosti nebyla shledána porušení zákona, považujeme provedenou kontrolu za uzavřenou“
4. č. 350 komunikaci mezi obcí Klešice a městem Heřmanův Městec o úhradách příspěvků na žáky a
informace o průběhu vyúčtování dotačních titulů přes MAS ŽHR
5. č. 351 podané informace FV včetně zápisů č. 5, 6 a 7/2021, zveřejnění Návrhu rozpočtu pro rok
2022 a informace KV včetně zápisu č. 7/2021
II. Určuje usnesením
č. 336 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Mgr. Radku Krádlovou a p. Jitku Jonášovou.
III. Schvaluje usnesením
1. č. 337 navržený program dnešního jednání
2. č. 338 Plán inventur za rok 2021 a jmenování inventarizační komise
3. č. 339 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023101/VB/01,
název stavby: Klešice, ppč. 191/5 - smyčka knn, mezi Obcí Klešice a ČEZ Distribuce, Děčín –
zastoupené f. PEN a.s., Pardubice a souhlasí s jejím podpisem
4. č. 340 Smlouvu mezi Obcí Klešice a MAS Železnohorský region pro výkon pověřence GDPR od
01.01.2022 na dobu neurčitou
5. č. 341 Darovací smlouvu č. 1/2021 o poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,- Kč Centru J.J.
Pestalozziho, o.p.s. Chrudim
6. č. 342 Darovací smlouvu č. 2/2021 o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč Farní charitě
Chrudim
7. č. 343 Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru elektrozařízení č. REMA_ MZO_ZVUŽ_
obec_SBE_M_OB v1.0 a souhlasí s jejím podpisem
8. č. 344 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.06.2021 mezi objednateli Obcí Klešice, firmou
EKOPANELY SERVIS s.r.o. a zhotovitelem VMJ STAVBY Novotný, s.r.o. Ronov nad Doubravou
9. č. 345 Rozpočtové opatření č. 4/2021
10. č. 346 Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
11. č. 347 Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
IV. Ukládá k usnesení
a) č. 338 provést inventarizaci dle schváleného Plánu inventur s termínem dokončení včetně soupisů
zodpovídá: místostarosta

termín: 31.01.2022

b) č. 339 doplnit potřebné údaje a po podpisu odeslat firmě PEN – projekty energetiky s.r.o., Pardubice
zodpovídá: starostka termín: 06.12.2021

c) č. 340 předat podepsanou smlouvu na MAS ŽH a průběžně poskytovat součinnost
zodpovídá: starostka termín: 15.12.2021, dále průběžně

d) č. 341 informovat obdarovaného, smlouvu doplnit a po oboustranném podpisu odeslat finanční dar
zodpovídá: starostka, p. účetní termín: 03.12.2021, 31.12.2021 (úhrada)

e) č. 342 informovat obdarovaného, smlouvu doplnit a po oboustranném podpisu odeslat finanční dar
zodpovídá: starostka, p. účetní termín: 03.12.2021, 31.12.2021 (úhrada)

f)

č. 343 doplnit potřebné údaje a po podpisu odeslat firmě REMA Systém, a.s., Praha 4. Dále ukládá
informovat o této skutečnosti SOP, a.s.
zodpovídá: starostka termín: 06.12.2021 (smlouva), 31.12.2021 (SOP)

g) č. 344 po podpisu obou investorů předat Dodatek č. 1 zhotovitel a dle zákona jej zveřejnit.
zodpovídá: starostka termín: do 15 dnů po třístranném podpisu

h) č. 345 připravit čistopis RO 4/2021, zveřejnit na ÚD a zapracovat do schváleného rozpočtu obce
zodpovídá: J. Kutílek – čistopis RO starostka (zveřejnění) termín: 10.12.2021, dle zákona

i)

č. 346 OZV č. 01/2021 zveřejnit na úředních deskách včetně elektronické a po sejmutí z ÚD
společně s Výpisem z Usnesení ZO odeslat datovou schránkou v konečném znění na MV

j)
•

č. 347 OZV č. 02/2021:
zveřejnit na úředních deskách včetně elektronické a po sejmutí z ÚD společně s Výpisem
z Usnesení ZO odeslat datovou schránkou v konečném znění na MV;
KV ve spolupráci s účetní obce a starostkou v souladu s GDPR provádět kontroly úhrad poplatku po
splatnosti

zodpovídá: starostka

•

zodpovídá: starostka, p. účetní, předsedkyně KV

termín: 22.12.2021

termín: 22.12.2021, dále průběžně

k) č. 350 konzultovat na jednání SO HM dne 25.11.2021 záležitosti škol na území Heřmanoměstecka,
o výsledku informovat ZO
zodpovídá: starostka termín: 25.11.2021, dále průběžně
Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.11.2021
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Marie Stará, v.r.
starostka obce

