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Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 7. 5. 2020
od 17:00 hodin v budově OÚ Kladno 84
Zastupitelstvo obce Kladno na svém zasedání 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. 13 ze zasedání OZ z 9.3.2020 bez výhrad, úkoly byly splněny.
Rozpracované úkoly jsou uvedeny v bodě jednání Organizační záležitosti.
3.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu s MěÚ Hlinsko o spolupráci mezi obcemi při financování
koordinátora sociálních služeb v roce 2020.
4.
Projednalo požadavek na 5. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů v roce 2020 pro
správní obvod obce s rozšířenou působností Hlinsko. Konstatuje, že nedošlo ke změně územněplánovací dokumentace a potvrzuje jejich správnost, úplnost a aktuálnost.
5.
Zastupitelstvo schválilo zadání opravy vyspárování hráze rybníka firmě Milan Modráček
IČ:66807182. Toto rozhodnutí přijímá ZO na základě provedeného výběrového řízení na
předchozí etapu opravy regulace potoka v obci Kladno, které bylo provedené v červenci 2019.
Oprava hráze rybníka: září – říjen 2020, parametry délka hráze 144 m, plocha opevnění 194,5
m2 .
6.
Schválilo Pachtovní smlouvu na pronájem rybníka ke sportovnímu rybolovu na období do
31.12.2022. Záměr byl vyvěšen na ÚD 7.3.2020.
7.
Schválilo poskytnutí příspěvku na náhradní ubytování ve výši 3 000 Kč. Příspěvek je splatný
počínaje květnem 2020 po dobu trvání prací na rekonstrukci kulturního domu.
8.
Zastupitelstvo bylo informováno o průběhu prací na kulturním domě:
 bere na vědomí informaci o zpracování a zaslání podkladů pro rozhodnutí dotace
Mimisterstvu pro místní rozvoj. Data do Dotační informačního systém Ministerstva pro
místní rozvoj (DISZAD) zpracovaly a vložily na základě smlouvy SMS služby s.r.o.
 uzavření Smlouvy na provádění technického dozoru investora s Ing Boguaj.
 uzavření smlouvy na koordinaci BOZP na stavbě s Ing. Turke.
9.
ZO bere na vědomí informaci o pokračování první fáze revize katastru nemovitostí - slučování
pozemků.
10. Zastupitelstvo schválilo dokončení terénních úprav lesní cesty ostatní komunikace p.č. 1112/1,
odstranění naplavené zeminy a náletových porostů, vyčištění odvodňovací strouhy, dorovnání
kamennou drtí.
11. Bere na vědomí informaci o zpracování a odvozu všeho vytěženého kůrovcového dřeva
z obecního lesa. Vysázení odlesněných ploch je plánováno na podzim 2020
12. Rozhodlo o zadání výroby a umístění informačních tabulí na sběrná místa komunálních
odpadů.
13. Zastavovací území aktuální stav:
 V řešení je požadavek na plynovou přeložku na pozemku p.č. 7/5
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Nový požadavek ČEZ Distribuce na zaměření stavebních parcel pro umístění
připojovacích pilířů. Bude zadáno zaměření a vytyčení pozemků.
Projekt chodník II. etapa: 19. 3. 2020 se uskutečnilo jednání s projektantem na místě.
Připomínky k odvodnění chodníku a přeložky stávajícího veřejného osvětlení byly zapracovány
v projektu. Projekt je zpracován, čeká se na vyjádření účastníka řízení Krajského dopravního
inspektorátu.
Zastupitelstvo bere na vědomí vypovězení licenční a servisní smlouvy s Triada, spol. s r.o.
k 31.12.2020.
Zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o poskytování práv k užívání software č. SML00781/20 a Smlouvy o poskytnutí hostingových služeb č. INS03477/1 (program KEO) se
společností Alis spol. s r.o.


14.

15.
16.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
17. Provedení legislativní kontroly na přístupnost obecního webu
18. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. (dětská krizová linka) a poskytnutí podpory
ve výši 1000 Kč.
19. Informaci o odložení valné hromady VAK Chrudim
V Kladně dne 7. 5. 2020

Mgr. Pejchová Eva
místostarosta

Simona Vašulínová
místostarosta

Jaroslav Drahoš
starosta

Vyvěšeno na ÚD obce dne: 11. 5. 2020
vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 11. 5. 2020
sejmuto:
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