Obec K L E Š I C E , 538 03 p. Heřmanův Městec
Usnesení z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 15.06.2022
Zastupitelstvo obce po projednání:
I.

Bere na vědomí usnesením

1.
2.
3.
4.

řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
č. 407 aktuální informace o průběhu prací na dotační akci obou návsí
č. 411 podané informace FV a KV včetně předložených zápisů
č. 415 podané informace a požadavek nahlášení dovolených

II. Určuje usnesením
č. 396 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Dagmar Šafránkovou a p. Vladimíra Berana
III. Schvaluje usnesením
1. č. 397 navržený / doplněný program dnešního jednání
2. č. 398 Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV - l2-2023101/VB/01 s ČEZ Distribuce
a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035
3. č. 399 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany JSDH obce z rozpočtu Pardubického kraje č. OKŘ/22/21816
4. č. 400 Smlouvu o poskytnutí dotace z POV č. OŽPZ/22/22126 „Technika na údržbu veřejných ploch“
mezi Pardubickým krajem a obcí Klešice
5. č. 401 pořízení vybraného stroje pro údržbu veřejných ploch s dohodnutou výbavou formou
objednávky obce
6. č. 402 Smlouvu o poskytnutí dotace z POV č. OŽPZ/22/22590 „Podpora prodejny v obci Klešice“
mezi Pardubickým krajem a obcí Klešice
7. č. 403 Dodatek č. 11 od 01.06.2022 ke Smlouvě o čištění odpadních vod z 19. 09.2013 s VS
Chrudim, a.s.
8. č. 404 zřízení dvou termínovaných vkladů u Komerční banky Chrudim: na 12 měsíců / částka
3.000.000,- Kč a na 6 měsíců / částka 2.000.000,- Kč
9. č. 405 Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2022, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky
10. č. 406 poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu pro odložené děti Statim, IČ 27151115 a návrh
darovací smlouvy
11. č. 408 zhotovení a zabudování zábradlí u asfaltové cesty z Drah při hlavní silnici III-3421
12. č. 409 Smlouvu o poskytnutí neinvestičního grantu z rozpočtu MAS Železnohorský region, z.s. číslo
008/2022, regenerace přírody a krajiny
13. č. 410 Rozpočtové opatření č. 1/2022
14. č. 412 pro volební období 2022 – 2026 počet členů zastupitelstva obce 7
15. č. 413 variantu č. 1 návrhu Územní studie pro lokalitu Z12
IV. Neschvaluje usnesením
č. 414 návrh na osázení svahu u hřiště v Klešicích
V. Ukládá k usnesení
a) č. 398 smlouvu doplnit a podepsanou odeslat
zodpovídá: starostka termín: 30.06.2022
b) č. 399 doplnit potřebné údaje a podepsanou smlouvu odeslat na Pardubický kraj. Realizaci zajistí
Černovský V., Šafránková D., Tobiška M., objednávky dle požadavku vystaví obec – starostka
zodpovídá: starostka (smlouva, obj.), Černovský V., Šafránková D. termín: 30.06.2022, 29.07.2022

c) č. 400 smlouvu doplnit a podepsanou odeslat
zodpovídá: starostka termín: 30.06.2022
d) č. 401 provést průzkum trhu, po výběru předat parametry a požadavky pro objednávku
zodpovídají: starostka (obj.); místostarosta, Beran V. termín: 30.06.2022, dále dle nabídky
e) č. 402 smlouvu doplnit a podepsanou odeslat
zodpovídá: starostka termín: 30.06.2022

f)

č. 403 Dodatek č. 11 ke smlouvě o čištění odpadních vod doplnit a podepsaný odeslat

zodpovídá: starostka termín: 30.06.2022
g) č. 404 informovat Komerční banku, a.s., zajistit konečné dokumenty a uzavřít smlouvy o zřízení dvou
TV
zodpovídá: starostka, místostarosta termín: 30.06.2022, 31.07.2022
h) č. 405 vložit OZV č. 01/2022 do Sbírky zákonů a po obdržení oznámení z MV toto oznámení zveřejnit

na úředních deskách včetně elektronické
zodpovídá: starostka

i)

termín: 30.06.2022, dále dle doručení z MV

č. 406 informovat žadatele (Nadační fond pro odložené děti Statim), doplnit darovací smlouvu a
podepsanou odeslat
zodpovídá : starostka termín : 11.07.2022

j)

č. 407 dokončit instalace prvků (kuželky, pítko), pokračovat v dokončení prací a zahájit přípravu
vyúčtování dotačního titulu
zodpovídá: místostarosta, starostka termín: průběžně
k) č. 408 zajistit zhotovení a montáž zábradlí dle zápisu
zodpovídá: místostarosta, starostka (objednávka) termín: 08.07.2022, dále průběžně

l)

č. 409 smlouvu doplnit a podepsanou předat na MAS ŽH; dále ukládá zajistit nákup a výsadbou
obou stromů
zodpovídá: starostka, místostarosta termín: 24.06.2022, dále dle potřeby
m) č. 410 připravit čistopis RO 1/2022, zapracovat do schváleného rozpočtu obce a zveřejnit dle zákona
zodpovídá: J. Kutílek (čistopis RO), starostka (zveřejnění) termín: 30.06.2022, dále dle zákona
zodpovídá: starostka termín: dle zákona

n) č. 412 zveřejnit potřebné informace dle zákona

o) č. 413 informovat zhotovitele a poskytnout součinnost
zodpovídá: starostka, místostarosta

termín: průběžně

p) č. 414 informovat zhotovitele o výsledku projednání návrhu
zodpovídá: J. Kutílek termín: 30.06.2022

q) č. 415 průběžně plnit stanovené úkoly, schůzka komise k výročí obce 23.06.2022
zodpovídají: všichni zastupitelé termín: dle termínů, průběžně

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.06.2022
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Marie Stará, v.r.
starostka obce

