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Usnesení č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 24. 7. 2019
od 18:00 hodin v budově OÚ Kladno 84
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1.

2.
3.

4.

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.
Kontrola usnesení č. 6 ze zasedání OZ z 17. 6. 2019 bez výhrad, úkoly byly splněny.
Rozpracované úkoly jsou uvedeny v bodě jednání Organizační záležitosti.
Schvaluje Výběrové řízení a výběr dodavatele na realizaci akce POV 2019 - Oprava sesuté
regulace potoka a zpevnění břehů pod hrází horní nádrže. Současně schvaluje Smlouvu o dílo
s Milan Modráček, IČ: 66807182.
Schvaluje akci na podání žádosti o dotaci PK z POV na rok 2020 – Oprava opevnění hráze
dolní nádrže (rybníka). Náhradní projekt dokončení veřejného osvětlení podél nového chodníku
v dolní části obce.

Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 zrušovací, kterou se ruší OZV č. 6/2004
povinnosti držitele psa, ze dne 20.12. 2004 a OZV č. 1/2015 psi a domácí zvířectvo, ze dne
1.1.2015.
6.
Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
7.
Odsouhlasilo upřesnění hranice pozemku 1064/10, 1144/1, 97/5, 98 a st.68 která je tvořena
stávajícím oplocením, dle předloženého nákresu GP a na základě jednání dne 2.7.2019.
8.
Schválilo zadání poptávky na zpracování projektu a předběžného rozpočtu na dokončení
chodníku k autobusové zastávce na křižovatce. Cílem je připravit povinnou stavební
dokumentaci (stavební povolení) pro podání žádosti o dotaci v roce 2020.
9.
Zastupitelstvo konstatuje, že výstavba chodníku v celé délce obce naráží na nedostatek financí
na celkovou rekonstrukci dešťové kanalizace pod chodníkem, na kterou se vypisované dotační
výzvy nevztahují. Další možnosti budou konzultovány s MAS Hlinecko.
10. Nabídka SAMMIS s.r.o. na zpracování prohlídek mostních objektů – neakceptována vzhledem
k výši ceny, bude provedena konkurenční poptávka jiných dodavatelů.
11. Nabídka Allis, náhrada Triady systémem KEO bude projednávána na příštím zasedání.
12. OZV na systém sběru komunálního odpadu je v přípravě - zajištění svozové firmy na sběr
kuchyňských olejů.
13. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozhodnutím č.j. Hl 60100/2016/OŽP s trvalým odnětím půdy
z ZPF na hřiště na pozemku 943/7 v k.ú. Kladno u Hlinska. Zastupitelstvo rozhodlo o zadání
vyměření odnímané plochy GP a jejím vynětí. Plocha navezeného hřiště je přibližně 2300 m2.
14. Zastupitelstvo bylo informováno o skladování stavební suti na pozemku u č.p.2. O této situaci
byl informován OŽP při MěÚ Hlinsko. Budou podniknuty kroky k zamezení skládky na území
obce.
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5.
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15.

Zastupitelstvo bylo informováno o vydání stavebního povolení na opravu zastřešení kulturního
domu.

V Kladně dne 24. 7. 2019

Mgr. Pejchová Eva
místostarosta

Simona Vašulínová
místostarosta

Jaroslav Drahoš
starosta

Vyvěšeno na ÚD obce a elektronické úřední desce dne: 29.7.2019
sejmuto:
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