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Usnesení č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 19. 6. 2020
od 17:00 hodin v budově OÚ Kladno 84
Zastupitelstvo obce Kladno na svém zasedání projednalo a schvaluje:
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Konstatuje, že podle prezenční listiny (příloha zápisu) bylo přítomno 6 členů zastupitelstva, 1
omluven, zastupitelstvo je usnášeníschopné a schvaluje navržený program jednání, zapisovatele
a ověřovatele zápisu.
Kontrola usnesení č. 14 ze zasedání OZ z 7.5.2020 bez výhrad, úkoly byly splněny.
Rozpracované úkoly jsou uvedeny v bodě jednání Organizační záležitosti.
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce Kladno za rok 2019 bez výhrad.
Rozpočtové opatření č.3/2020.
Bere na vědomí informaci výhledu krácení předpokládaných daňových výnosů do rozpočtu
obce v roce 2020 o přibližně 1 mil. Kč. Z dalších plánovaných příjmů budou v důsledku
dopadů mimořádných opatření při nouzovém stavu kráceny dotace poskytované
z Pardubického kraje.
Bylo seznámeno s doporučenými opatřeními z návštěvy pověřenkyně osobních údajů.
Doporučení budou postupně realizována. Zastupitelé byli seznámeni se Směrnicí o nakládání
s osobními údaji.
Bere na vědomí podání žádosti o stavební povolení na chodník II. Etapa. Stavební úřad – úsek
silničního hospodářství vydal Oznámení o zahájení společného řízení.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu na opravu vyspárování hráze rybníka s Milanem Modráčkem
dle předloženého návrhu. Cena díla dle položkového rozpočtu odpovídá ceně obvyklé. Cena
byla kontrolována na základě kalkulace soupisu prací podle rozpočtu URS 2020. Na akci je
žádáno o finanční příspěvek z Programu obnovy venkova.
Zastupitelé byli seznámeni s vyúčtováním těžby kůrovcového dřeva. Výnos po odečtení
nákladů na těžbu činí 71.824 Kč.
Od 1.1.2021 bude ukončena údržby systému Triada a bude v plném rozsahu nahrazena
systémem KEO. Účetnictví a mzdy jsou převedeny od května 2020.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s kalkulací nákladů na vydláždění stání na kontejnery
zámkovou dlažbou u horní nádrže. Plocha na kontejnery bude umístěna na straně u nádrže,
zvony na tříděný odpad na protější straně komunikace mimo dosahu vysokého napětí.
Obec pořídí další kontejner na plasty a kontejner na papír. Pořízení vhodné nádoby na sběr
drobného kovového odpadu je řešeno s EKO-KOM a TS Hlinsko, je požadován zvon se
spodním vyprazdňováním.
Zastupitelstvo rozhodlo o monitorování sběrných míst odpadů záznamovými prostředky.
Důvodem je nepořádek na sběrných místech v důsledku odkládání odpadů mimo sběrné
nádoby, odkládání odpadů nebezpečných, velkoobjemových, netříděných a elektroniky, které
na tato místa a do kontejnerů nemohou být ukládány. Cílem je zajištění pořádku a úspora
veřejných prostředků vynakládaných na likvidaci nežádoucích odpadů.
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Kompostéry – z důvodu mimořádných opatření s koronavirem došlo k termínovému posunu
podání žádosti o dotaci až na červenec. Výhled rozhodnutí o dotaci konec roku 2020.
Bere na vědomí informace ČEZ Distribuce o rekonstrukci vedení nízkého napětí v obci.
Zahájení je předběžně naplánováno 1. etapou ve IV.Q. 2023, dokončení ve IV.Q. 2024. V této
souvislosti musí obec zadat zpracování projektové dokumentace na nové rozvody veřejného
osvětlení a umístění reproduktorů místního rozhlasu.
OZ bylo informováno o provedené aktualizaci Databáze projektových záměrů obce na webu
Rozvoj Pardubického kraje. Dále připravovaných investičních projektů v dotazníkovém šetření
Sdružení místních samospráv ČR.
MAS Hlinecko průzkum zájmu o dotace obcí z Programu rozvoje venkova – byly zvoleny dvě
oblasti. Rekonstrukce skladu hasičské techniky u obecního úřadu a Mobilní zařízení pro
kulturní a společenské akce. Podmínkou je zajistit zpracovaní projektu ve velmi krátkém čase.
Zastupitelé byli seznámeni s informací o připravovaných nových operačních programech na
období 2021 – 2027 ze semináře pořádaného Regionální rozvojovou agenturou Hradec
Králové.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o hospodaření obce za rok 2019, nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

V Kladně dne 19. 6. 2020

Mgr. Pejchová Eva
místostarosta

Simona Vašulínová
místostarosta

Jaroslav Drahoš
starosta

Vyvěšeno na ÚD obce dne: 29. 6. 2020
vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 29. 6. 2020
sejmuto:
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