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Usnesení č. 16 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 6.8. 2020
od 18:00 hodin v budově OÚ Kladno 84
Zastupitelstvo obce Kladno na svém zasedání projednalo a schvaluje:
Konstatuje, že podle prezenční listiny (příloha zápisu) bylo přítomno 7členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné a schvaluje navržený program jednání, (vyjmut bod 4.
rozpočtového opatření č.4), zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2.
Kontrola usnesení č.15ze zasedání OZ z 19. 6. 2020 bez výhrad, úkoly byly splněny.
Rozpracované úkoly jsou uvedeny v bodě jednání Různé organizační záležitosti.
3.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova
Pardubického kraje ev.č. OŽPZ/20/22442, (dotace 80 000 Kč).
4.
Bere na vědomí podání Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadu
kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019, (částka 71 333 Kč).
5.
Zastupitelstvo schválilo provedení udržovacích prací na pozemku 80/4, odvodnění místní
komunikace u dolní požární nádrže.
6.
Různé:
 Stavební povolení na chodník II. Etapa je vydáno. Dle sdělení Dotační poradny SMS není
vhodné vzhledem k malé výši výdajů žádat o financování u SFDI (Státní fond dopravní
infrastruktury). Je zde malá pravděpodobnost úspěchu a je nákladné administrativní
zpracování žádosti o dotaci. Budou hledány možnosti financování prostřednictvím MAS
nebo Pardubického kraje.
 Byla vybudována zpevněná plocha pod kontejnery na sběrném místě u horního rybníka
 Bylo provedeno technické posouzení variant monitorování sběrných míst odpadů. Použití
bateriových fotopastí s technologií termočidel z důvodu kratšího dosahu, menšího rozlišení
na těchto místech není vhodné. K těmto účelům se doporučují kamerové systémy, které
zaznamenávají pohyb, jsou s vyšším rozlišením a nočním viděním, jsou však závislé na
napájení el. proudem.
 Výzva MAS Hlinecko, záměr rekonstrukce skladu požární techniky u OÚ nelze podpořit
z Programu rozvoje venkova z výzvy na obnovu a rozšíření hasičské zbrojnice, neboť tento
prostor není součástí /není spojen s hasičskou zbrojnicí.
 MAS Hlinecko Malý Leader – výše dotace na akci Terénní úpravy veřejného prostranství
návsi činí po snížení 30 130 Kč. Fakturace pro vyúčtování dotace musí být formálně
v souladu s podmínkami výzvy.
 Revize katastru nemovitostí – byla vystavena objednávka na provedení geodetických prací
u Geodet Hlinsko.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou Ing. Boguajez6. 8. o stavu projektu na
zastavovací území.
 Výpověď sběru elektrospotřebičů Samsung společností ASEKOL bude v rámci sběrného
místa řešit TS Hlinsko.
 Dílčí přezkoumání hospodaření Obce Kladno za rok 2020 se uskuteční 26. 11. 2020
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OZ schválilo zadat poptávku na plynofikaci bytu v kulturním domě
OZ schválilo zadat poptávku na stavební projekt přestavby garáže a dřevníků u kulturního
domu pro garážování obecní techniky a uložení materiálu a zařízení.

V Kladně dne 7.8.2020

Mgr. Pejchová Eva
místostarosta

Simona Vašulínová
místostarosta

Jaroslav Drahoš
starosta

Vyvěšeno na ÚD obce dne: 10.8.2020
vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 10.8.2020
sejmuto:
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