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Usnesení č. 9 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 12. 9. 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.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo Komunitního plánu sociálních služeb pro správní
území ORP Hlinsko. Zastupitelstvo obce Kladno schvaluje Komunitní plán sociálních služeb a
souvisejících aktivit pro správní území ORP Hlinsko.
3.
Kontrola usnesení č. 8 ze zasedání OZ z 24.7.2019 bez výhrad, úkoly byly splněny. V textu
provedena oprava čísla usnesení 7 ze 17.6.2019. Rozpracované úkoly jsou uvedeny v bodě
jednání Organizační záležitosti.
4.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí programové účelové dotace na
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu PK na rok
2019, ev.č.sml. OKŘ/19/24773.
5.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu projektanta Ing Boguaje k provádění projektu
zastavovacího území a odsouhlasilo provedení následujících kroků k realizaci projektu:
a.
Úpravu sklonu účelové přípojné komunikace podle připomínky dopravního inspektorátu
b.
Provedení ochranného hliněného valu proti přívalové vodě nad Vítkovou zahradou
c.
Projednání s majitelem sousedního pozemku uzavření dohody o provedení valu a úpravě
struhy přes pozemek p.č. 16/13
d.
Vykopat sondu na zjištění hloubky uložení plynového potrubí na pozemku p.č. 7/5
e.
Aktualizovat plnou moc Ing Boguajovi pro jednání s úřady
f.
Ing Boguaj zpracuje podklady pro výběrové řízení na zasíťování zastavovacího území
g.
Podání nové žádosti o připojení lokality k distribuční soustavě nn
h.
Plánované rozšíření vodovodní sítě
6.
Schvaluje prodej pozemku p.č. 97/38 za cenu v místě obvyklou.
7.
Organizační
a.
Zastupitelé obce se připojuji k petici proti rušení finančních úřadů
b.
Schválilo poskytnutí příspěvku na podporu Linky bezpečí ve výši 2000 Kč
c.
Bylo informováno o obsahu dopisu náměstka ministra vnitra Petra Mlsny o připravované
klientsky orientované koncepci veřejné správy.
d.
Bere na vědomí vydání kolaudačního souhlasu na chodník. V řízení je převod vlastnictví
pozemku a vyjmutí zastavěných pozemku z PF.
e.
Revize údajů katastru nemovitostí, která by již mněla být zahájena, se z kapacitních
důvodů posouvá na rok 2020.
f.
DI PROJEKT s.r.o. byl vyzván k předložení nabídky na zpracování projektu chodníku
g.
Prohlídka propustků na místních komunikacích nebude v letošním roce zadávána.
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Nabídka Allis na náhradu IS Munis se k očekávanému zlepšení servisu Triada odkládá
Byl předán geometrický plán rozdělení pozemku 943/7 hřiště pro vyjmutí z PF, z důvodu
zjištěné chyby v číslování parcel bude zpracován nový GP.
Ve věci skládky odpadů v katastru obce byla zaslána majiteli nemovitostí žádost o
informaci. Jelikož na výzvu nebylo reagováno, je o této záležitosti informována ČIŽP.
Informace o povinnosti majitelů psu nechat psa do konce roku 2019 označit čipem. Při
nesplnění povinnosti hrozí majiteli pokuta až 20 000 Kč.
Vysočinská a.s. předložila dílčí vyúčtování za vytěžené dřevo v první kůrovcové vlně.
Dřevo z druhé těžby je odváženo v tomto týdnu.
Zastupitelé byli seznámeni s body jednání ze zápisu z VH SOMH z 25.6.2019. Dle
informací starosty MěÚ Hlinsko od 1.1.2020 zdraží poplatek za LSPP na 450 Kč +
příplatek So a Ne na 200 Kč, poplatek za přestupkové řízené podraží na 2500 Kč za
přestupek.
Zastupitelstvo ustanovuje členy komise na otevírání obálek a hodnotící komise ve
výběrovém řízení na projekt „Oprava zastřešení kulturního domu“ ve složení starosta a
místostarostové obce. Doporučení hodnotící komise bude předloženo zastupitelstvu ke
schválení.
Zastupitelstvo rozhodlo o zadání zpevnění plochy pod kontejnery na sběrném místě u
horní nádrže.
OÚ vyzve zprostředkovatele/majitele sudu s obsahem nebezpečného odpadu (asfaltová
hmota) uloženého u místa s kontejnery u horní nádrže k jeho neprodlenému odstranění.

V Kladně dne 12. 9. 2019

Mgr. Pejchová Eva
místostarosta

Simona Vašulínová
místostarosta

Jaroslav Drahoš
starosta

Vyvěšeno na ÚD obce dne: …………………………
na elektronické úřední desce dne: 13.9.2019
sejmuto:
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