Obec Kladno
Kladno 84, 539 01 Hlinsko 1
___________________________________________________________________________

Usnesení č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 12. 12. 2019
od 18:00 hodin v budově OÚ Kladno 84
Zastupitelstvo obce Kladno projednalo a schvaluje:
Konstatuje, že podle prezenční listiny (příloha zápisu) bylo přítomno 6 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné a schvaluje navržený program jednání, zapisovatele a
ověřovatele zápisu.
2.
Kontrola usnesení č. 10 ze zasedání OZ z 6. 11. 2019 bez výhrad, úkoly byly splněny.
Rozpracované úkoly jsou uvedeny v bodě jednání Organizační záležitosti.
3.
Zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet obce na rok 2020. K navýšení oproti návrhu
rozpočtu došlo na straně výdajů paragraf 3392 z důvodu rozpočtování celkové ceny díla na
rekonstrukci kulturního domu bez započtení případné dotace. Z malé části také navýšením
rozpočtu na obligatorní výdaje místní správy.
4.
Zastupitelstvo schválilo uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o zpracování biologicky rozložitelného
odpadu z 15.11.2016, kterým se upravuje celoroční ukládání BRO v kompostárně v Dědové.
5.
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s p. Jeníčkem na vyhrnování sněhu v roce 20192020 za stejných podmínek jako v minulém období.
6.
Zastupitelstvo schválilo vyúčtování akce oprava regulace potoka pod horní nádrží s dotací
z POV 2019, dodatek SoD č.1.
7.
Zastupitelstvo schválilo Zprávu o hodnocení a posouzení nabídek na „Rekonstrukci kulturního
domu v obci Kladno“ Zastupitelstvo schválilo výběr dodavatele Mach Martin – Zednické
práce, IČ 60919698. ZO Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na uvedenou akci s vybraným
uchazečem.
8.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci společností RPA. Dotace na veřejné budovy v
Programu rozvoje venkova, vypisovaného MMR, na rok 2020 nebyla vyhlášena. Zastupitelstvo
se usneslo a rozhodlo rekonstrukci kulturního domu dle zpracované projektové dokumentace a
vydaného stavebního povolení zrealizovat v roce 2020 z vlastních prostředků.
9.
ZO schválilo uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce č. 19_SOBS01_4121595097, Smlouva o
uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě –
zastavovací území.
10. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2019 (podíl na nákladech odběr zařízení NN ČEZ
Distribuce)
11. ZO bere na vědomí Plán inventur na rok 2019.
12. ZO schválilo v souladu s Nařízením vlády z 9. 12.2 019 výši odměn zastupitelů dle přílohy
k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v uvedené výši s platností od 1.1.2020. Odměny nevolených
členů výborů zastupitelstva se nemění.
13. Bere na vědomí rozhodnutí č.j. Hl 80268/2019/OŽP o odnětí půdy ze ZPF pozemku p.č. 943/7.
14. Předsedové výborů zastupitelstva přednesli zprávy o činnosti výborů v roce 2019.
15. Pro sběr drobného železného odpadu bude použit automobilový kontejner uložený v TS
Hlinsko. Umístění nádob na sběrných místech bude zveřejněno na stránkách obce.
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Ukončení smlouvy o umístění kabelové přípojky pro bioplynovou stanici na pozemku p.č. 1146
z důvodu nenaplnění, záměr výstavby bioplynové stanice nebyl realizován.
Zastupitelstvo bylo informováno o jednání Valné hromady TSH a SOMH
a) OZ schválilo podání žádosti o přidělení kompostérů v rámci dotace SOMH v počtu 1 kus
pro číslo popisné.
b) Obec se připojí k podání žádosti SOMH z POV 2020 na techniku k údržbě veřejných
prostranství.
Krizové řízení – aktualizace Karty obce pro řešení mimořádných situací.
ZO bere na vědomí dokončení opravy zříceného opevnění náspu mostku přes Vojtěchovský
potok ve stráži a provedení terénních úprav lesních cest poškozených při těžbě kalamitního
dřeva.
Bere na vědomí položkový rozpočet na dokončení veřejného osvětlení podél chodníku. O
realizaci bude jednáno na příštím zasedání.

V Kladně dne 16. 12. 2019

Mgr. Pejchová Eva
místostarosta

Simona Vašulínová
místostarosta

Jaroslav Drahoš
starosta

Vyvěšeno na ÚD obce a na elektronické úřední desce dne: 16.12.2019
sejmuto:
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