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Usnesení č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 6. 11. 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 všech 7 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné a schvaluje navržený program jednání,
zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2.
Kontrola usnesení č. 9 ze zasedání OZ z 12. 9. 2019 bez výhrad, úkoly byly splněny.
Rozpracované úkoly jsou uvedeny v bodě jednání Organizační záležitosti.
3.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z dílčího přezkumu hospodaření za rok 2019 – závady
nebyly zjištěny.
4.
Zastupitelstvo schválilo OZV č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Kladno
5.
Zastupitelstvo rozhodlo o umístění kontejneru na sběr kuchyňských olejů a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí služeb na sběr kuchyňských olejů se společností Libor Černohlávek,
Jakub 38, 28533 Církvice, IČ 16539184.
6.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kulturního domu a uzavření
Dodatku k příkazní smlouvě SML-Z-M-19-012 se společností RPA Dotace, s.r.o., jejímž
předmětem je úplatné zpracování žádosti k projektu „Rekonstrukce kulturního domu v obci
Kladno“ v Programu obnovy a rozvoje venkova vypsaného v rámci Ministerstva pro místní
rozvoj.
7.
Bere na vědomí situační studii umístění zpevnění plochy pod sběrné nádoby na sběrném místě
u horní nádrže, souhlasné stanovisko TS Hlinsko s.r.o. s jejím umístěním na tomto místě a
schvaluje zadání realizace Vítězslavu Holomkovi.
8.
Schválilo cenovou nabídku DI PROJEKT s.r.o. č. CN 037/2019 na vypracování dokumentace
na akci „Chodníky Kladno – II. Etapa a pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo
s uvedenou společností.
9.
Schvaluje odkup pozemků p.č. 97/33, 97/34, 97/35, 106/2 podle GP č. 251-7/2016 pro
zpřístupnění a údržbu potoka.
10. Bere na vědomí oznámení č.j. Hl 73041/2019/OŽP o zahájení správního řízení z moci úřední ve
věci trvalého odnětí půdy ze ZPF pozemku p.č. 943/7 odděleného podle GP č. 278-100/2019.
11. Schvaluje podání žádosti o podporu na provedení terénních úprav veřejného prostranství - návsi
p.č. 97/5 na Výzvu Malý Leader pro členy místní akční skupiny Hlinecko, z.s. pro rok 2020.
12. Bere na vědomí zprávu o průběhu schvalování projektu SÚS na rekonstrukci silnice III/3439
v obci Kladno účastníky řízení.
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019
14. Schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1712/2018 na úpravu projektové
dokumentace kulturního domu, stavební řízení, dokumentace prováděcí s Boguaj Stavební
inženýrství, s.r.o.
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Schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě č. O-22/2019 s TS Hlinsko s.r.o. o zajištění svozu, třídění,
recyklace a odstranění komunálního odpadu. Ceny svozu se navyšují o inflaci, poplatek pro
občany navyšován nebude.
Bere na vědomí informaci k přípravě rozpočtu na rok 2020, schvalování rozpočtu na OZ se
předpokládá v prosinci 2019.
Bere na vědomí žádost o obnovu obecní cesty p.č. 1098/1v délce 130 m (část u státní silnice).
V rámci této akce odsouhlasilo sloučení s obnovou části komunikací p.č. 1144/2 a 1096 v délce
110 m a 1064/16 v délce 25 m. Pověřuje starostu se zahájením procesu zpřesnění hranic
pozemků se sousedy, zjištění předběžné nákladové kalkulace a nalezení vhodné dotační výzvy.
Schválilo navýšení příspěvku na provoz prodejny v roce 2019 o 6000 Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na
úseku projednávání přestupků mezi městem Hlinskem a obcí Kladno, dle předloženého návrhu.
Schválilo pořízení multifunkční tiskárny Kyocera, model TASKalfa 356ci formát A4 včetně
servisní a materiálové smlouvy se 60 měsíční záruční lhůtou dle nabídky REPROSERVIS CZ,
s.r.o. z 29. 10. 2019. Možná je varianta pronájmu tiskárny s pozdějším odkupem.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku na spolufinancování koordinátora
Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro správní území ORP Hlinsko
v částce 6,20 Kč na obyvatele.
Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti Raná a
Českobratrské církvi evangelické Krouna ve výši 6000 Kč.
Obec zažádá o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích, dotační
titul bude vyhlášený Ministerstvem zemědělství.
Bera na vědomí Rozhodnutí stavebního úřadu Hlinsko o schválení stavebního záměru Posílení
tlakového pásma vodovodu pro horní část obce Kladno. Umístění automatické tlakové stanice
bude na pozemku 133/2.
Informace o novele zákona 565/1990 o místních poplatcích platné od 1.1.2020.
Předsedové výborů zastupitelstva připraví zprávy o činnosti na příští zastupitelstvo.

V Kladně dne 11. 11. 2019

Mgr. Pejchová Eva
místostarosta

Simona Vašulínová
místostarosta

Jaroslav Drahoš
starosta

Vyvěšeno na ÚD obce a na elektronické úřední desce dne: 11.11.2019
sejmuto:
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