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Usnesení č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 21. 5. 2019
od 18:00 hodin v budově OÚ Kladno 84
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
konstatovalo, 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.
kontrolu usnesení č. 5 ze zasedání OZ z 21. 3. 2019 bez výhrad, úkoly byly splněny.
3.
Schválilo smlouvu č. B-05/2019 s Technickými službami Hlinsko, s.r.o. o zajištění svozu a
odstranění BRO odpadu.
4.
Schválilo Spisový a skartační řád obecního úřadu Kladno.
5.
Schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o poplatku za užívání veřejného prostranství
6.
Schválilo závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad
7.
Schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2019
8.
Projednalo a schválilo aktualizovanou Krizovou kartu obce pro mimořádné události
9.
Bylo seznámeno s aktualizovanou nabídkou společnosti Alis na účetní a manažerský systém
KEO a o přetrvávajících problémech se systémem Munis Triáda
10. Lesní hospodářství
a. Informace o průběhu těžby kalamitního dřeva společností Vysočinská a.s.
b. Zastupitelstvo pověřilo člena OZ pana Hlavatého dohledem nad prováděním těžby
v obecních lesích
c. Informace o stanovisku OŽP Hlinsko k žádosti obce o změnu druhu pozemků, které jsou
zalesněné a mají evidován jiný druh využívání na lesní porost
11. Program obnovy venkova 2019
a. K technickému řešení opravy hráze potoka pod horní nádrží byla vyžádána závazná
stanoviska CHKO Žďárské vrchy a Povodí Labe, stanoviska jsou souhlasná.
b. ZO schválilo smlouvy s Pardubickým krajem na poskytnutí dotace z POV č.
OŽPZ/19/22499 na opravu hráze potoka a OŽPZ/19/23017 na provoz prodejny.
c. OÚ podá Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního toku poškozeného erozí.
12. Schválilo provedení oprav: zakrytí kanalizační šachty na příkopě u č.p.32, zpevnění sesuté
stěny u mostku Na stráži, dosypání a vyrovnání lesních cest po těžbě dřeva směsí kameniva a
zeminy (p.č.1117, 1112/1, 1134 a dalších dle potřeby).
13. Starosta informoval o blížícím se termínu na podání žádosti o dotaci Pardubického kraje na
podporu jednotek SDH
14. Žádost o dotaci na opravu KD z PRV, Ing. Boguaj předal kompletní prováděcí dokumentaci na
OÚ a na stavební úřad do Hlinska. Projektované náklady představují 4,6 mil.Kč bez DPH .
15. Projekt zastavovací území pro nové RD - Ing. Boguaj informoval Obec o dalším zpoždění
s dokončením projektové dokumentace na zastavovací území, kde předložil následující
termíny:
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16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

a. vydání územního řízení v průběhu září 2019
b. získání stavebního povolení listopad 2019 (vodoprávní, silniční)
c. Výkaz výměr a rozpočet říjen 2019
d. Výběrové řízení listopad 2019
Ing Boguaj bude vyzván k osobnímu projednání způsobené situace se zastupiteli obce.
Schválilo dohodu o provedení práce na přípravu a vystrojení volební místnosti okrsku se
členem OZ, nejedná se o odměnu dle nařízení vlády č. 318/2017.
Zprávy Výborů zastupitelstva budou projednány z časových důvodů na příštím zasedání.
Žádost o odkoupení pozemku p.č.16/27 – zastupitelstvo záměr prodat pozemek zamítlo a
odkládá z důvodu případného obecního zájmu a to v souvislosti s možností umístění
podzemního el. vedení od trafostanice pro zastavovací území.
Bere na vědomí informaci o konání valné hromady VAK 4.6.2019,
Majetkové vypořádání pozemků pod chodníkem – Pardubický kraj zveřejnil Záměr kraje o
bezúplatném převodu pozemku p.č. 1156/5 v k.ú. Kladno na Obec Kladno
Informace z valné hromady TS Hlinsko
a. Od dubna 2019 je zákonně ustanoven celoroční svoz BRO, bude třeba upravit etapy
svozu v období od 1.11. do 31.3. změnou OZV o systému sběru odpadů.
b. Vybrat firmu na sběr kuchyňských olejů
c. Na svoz BRO nepoužívat necertifikované popelnice a kontejnery, nebudou vyváženy.
Týká se nádob GAMA popelnice černá 120 l a nádoba hnědá 240 l.
d. OÚ se pokusí zajistit pro občany doplnění o 10 kusů nádob hnědých na BRO
ZO bere na vědomí informace z Krizového řízení a úkoly k zajištění
a. zprávu o kontrole požárních nádrží – závady nebyly zjištěny
b. hlášení na krajské středisko HS o zkoušce sirén – zpětná vazba
c. ověřit přístup na krizový registr
d. zajistit u VAK kontrolu dvou hydrantů v dolní části obce pro zdroj požární vody

V Kladně dne 23.5. 2019

místostarosta: Mgr. Pejchová Eva

místostarosta: Simona Vašulínová

starosta: Jaroslav Drahoš

Vyvěšeno na ÚD obce a elektronické úřední desce dne: 23.5.2019
sejmuto:

_________________________________________________________________________
IČO: 00270253, Č.účtu: 12122-531/0100 vedený u KB pobočka Hlinsko v Č.
Tel.: 469 341 160, e-mail: obec.kladno@worldonline.cz, www.obec-kladno.cz

