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Usnesení č. 7 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 17. 6. 2019
od 18:00 hodin v budově OÚ Kladno 84
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
Konstatuje, že podle prezenční listiny (příloha zápisu) bylo přítomno 6 členů zastupitelstva,
starosta omluven, zastupitelstvo je usnášeníschopné a schvaluje navržený program jednání,
zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2.
Kontrola usnesení č. 6 ze zasedání OZ z 21. 5. 2019 bez výhrad, úkoly byly splněny.
3.
Schvaluje Darovací smlouvu na pozemek p.č. 1156/5 (chodník) v k.ú. Kladno u Hlinska
uzavíranou s Pardubickým krajem o nabytí pozemku do vlastnictví obce Kladno.
4.
Schvaluje podání žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje v dotačním
programu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí pardubického kraje na pořízení
požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2017-2020:
a. Třífázová elektrická centrála 6000W, cena ca. 25000 Kč
b. 6 dvoudílných zásahových oděvů jednovrstvých a 6 párů zásahové obuvi, cena celkem
ca. 66000 Kč.
5. Schvaluje vypsání výběrového řízení na opravu břehů Dolského potoka pod horní nádrží
v akci POV 2019. Zakázka malého rozsahu na stavební práce bude zadána mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Vybraní uchazeči:
a. Modráček Milan
b. INSTAV Hlinsko, a.s.
c. Mach Martin
Souhlasné stanovisko Vodoprávního úřadu k realizaci udržovacích prací bylo vydáno 13. 6.
2019
6.
Schvaluje vypsání výběrového řízení na opravu kulturního domu. Zakázka malého rozsahu na
stavební práce bude zadána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
Probíhá stavební řízení. Vybraní uchazeči:
a. RENOS s.r.o.
b. INSTAV Hlinsko, a.s.
c. Mach Martin
d. Stavební práce M. Talácko
Stavba bude realizována v případě získání dotace z dotačního titulu DT 117d8210E rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
7.
Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 zrušovací, kterou se ruší OZV č. 5/2004,
3/2010, 1/2011 o poplatku za užívání veřejného prostranství.
8.
Rozhodlo v případě dlouhodobého užívání veřejného prostranství řešit užívání nájemní
smlouvou.
9.
OZ připraví novelizace OZV na systém sběru komunálního odpadu, o místním poplatku ze psů
a povinnosti chovatele psa.
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11.

Lesní hospodářství – pozemky určené k plnění funkce lesa
a. Rozhodnutí MěÚ Hlinsko OŽP z 12.6.2019 k žádosti Obce o změně druhu pozemku na
lesní pozemky p.č. 404/3, 406, 408/3 bylo schváleno. Bude podán návrh na zápis změny do
KN.
b. Zamítnuté pozemky p.č. 408/2, 409/4 z důvodu, že zalesnění nepokrývá 100% plochy
pozemků
ZO bere na vědomí:
a. jednání o upřesnění hranic pozemku p.č. 1064/10, 1144/1, 97/5, 98 a st.68 dne
2.7.2019, zúčastní se místostarosta
b. nabídku na prohlídky mostků na místních komunikacích podle vyhlášky MD č.
104/1997 Sb.

V Kladně dne 18. 6. 2019

Mgr. Pejchová Eva

Simona Vašulínová

Jaroslav Drahoš

Vyvěšeno na ÚD obce a elektronické úřední desce dne: 24.6.2019
sejmuto:
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