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Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 15. 9. 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 7 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné a schvaluje navržený program jednání, zapisovatele a
ověřovatele zápisu.
2.
Kontrola usnesení č. 16 ze zasedání OZ z 6. 8. 2020 bez výhrad, úkoly byly splněny.
Rozpracované úkoly jsou uvedeny v bodě jednání Různé organizační záležitosti.
3.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje
na akci výstavba chodníku II. etapa. Bere na vědomí stanovisko MAS Hlinecko o nemožnosti
poskytnutí dotace na tuto akci z projektu MAS.
 Odsouhlasilo vypsání výběrového řízení na výstavbu chodníku – stavební zakázka malého
rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Výběr oslovených firem bude založen na
předchozím výběrovém řízení I. etapy.
4.
Schválilo rozpočtové opatření č. 5, bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č.4
5.
Schválilo objednání plynofikace bytu v kulturním domě dle aktualizované nabídky č. 620201118 a
zavedení plynového vytápění klubovny (výčep) v kulturním domě dle nabídky č. 620201119 firmě
Karel Štorek IČ 65704819. cenové nabídky byly srovnány s internetovými obchody
Gas.cz/Regulus, Thermona, radiátory.heureka.cz, technomat.cz a thermotrade.cz Vytápění
pevnými palivy bude v uvedených prostorách kulturního domu zrušeno, (současné komíny jsou
ponechány jako rezerva pro případ naléhavé potřeby. Před použitím bude nutné vložkovat).
6.
Schválilo zadání opravy elektroinstalace v bytě a zásuvkových rozvodů v sále kulturního domu,
dle nabídky č.20NA00015 z 25.8.2020 firmě Elinter Elektromontáže s.r.o., která provádí v budově
instalaci elektro a nového rozvaděče pro f. Mach. (Rozvody bytu nejsou součástí rekonstrukce
KD, celková výměna elektroinstalace je vyžádána na základě provedené revize elektro zařízení po
vyplavení). Schválilo nákup nového el. sporáku do bytu.
7.
Schválilo zadat realizaci úpravy nezpevněné části komunikace 1098/1 v délce 120 m v její dolní
části. Bude sloužit jako přístupová cesta k rodinnému domu, bez výjezdu na silnici I/34. Úprava
představuje stržení drnu na původní podklad a zpevnění povrchu kamennou drtí. ZO schválilo
zadat provedení prací f. Josef Stružinský Pokřikov.
8.
zamítlo žádost o vybudování oplocení obecního pozemku p.č. 17/1, 16/11 a 7/5 na hranici
s pozemkem p.č. 16/10.
9.
Různé:
 KD zatečení – zastupitelstvo projednalo aktuální stav na základě prohlídky provedené
zástupci obce v objektu kulturního domu při kontrolním dnu 7.9.2020 a téhož dne předané
Rekapitulace stavby Členění soupisu prací KD Kladno–pojistka 01-Zatečení na odstranění
škody způsobené zatečením vody do objektu kulturního domu, dále bylo seznámeno s
podklady předanými k Žádosti ČPP z 12.8. a 27.8.2020 o předložení dokladů pro šetření
škodné události č. 2204012887. Zastupitelstvo odsouhlasilo požadavek na uvedení
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poškozených součástí budovy, které nejsou předmětem díla „Rekonstrukce kulturního domu v
obci Kladno“ do původního stavu zhotovitelem, jak je požadováno ve stavebním deníku a v
dopise Žádost o odstranění škod způsobených zhotovitelem z 3.8.2020. Výjimkou z tohoto
požadavku jsou práce a dodávky Elektromontáže položka 21-M, ze soupisu prací KD Kladno
01-Zatečení, které nebyly součástí rekonstrukce, a které z důvodu zajištění včasné realizace
zadala Obec Kladno. Tyto účetní doklady uplatní obec u pojišťovny.
S firmou ELPA Hlinsko bylo konzultováno technického řešení umístění kamer na sběrná
místa dolní návsi a ve středu obce u požární nádrže pro ocenění pořizovacích a provozních
nákladů, ELPA zpracuje nabídku.
Byl předložen plán zalesňování. ZO rozhodlo poptat výsadbu u Vysočinské a.s., která na
těchto lokalitách prováděla těžbu kůrovcového dřeva.
 Blata na pč. 692 (sloučená parcela) ca. 7540 m2, (oplocenka 380 bm).
 Dolní obec pč. 410 mýtina ca. 2840 m2, (oplocenka 225 bm).
 Dolní obec část lesního pozemku pč. 410 (u skládky) ca. 5000 m2, (oplocenka 400 bm).
Schválilo rozšíření zpevněné plochy pod kontejnery u sběrného místa na dolní návsi.
Bere na vědomí zprávu SÚS Chrudim k chystané opravě silnice na průtahu obcí. Projektová
dokumentace ve stupni pro stavební povolení bude předána do konce měsíce září 2020.
Dokumentace pro provedení stavby bude vyhotovena do konce měsíce listopadu.
Zastavovací území – inf. Ing. Boguaj k aktualizaci vyjádření k PD. Pro jednání příštího
zastupitelstva budou předány podklady pro rozhodnutí o realizaci a zahájení výběrového
řízení na dodavatele prací.
Zastupitelstvo pověřilo starostu k jednání s vlastníky o koupi části pozemků sousedících
s hranici zastavovacího území p.č. 200 a 183/3 v kú. Dědová.
Schválilo zadat zpracování projektu na přestavbu garáže a dřevníků u kulturního domu Ing.
Duchečkovi.
Byla zadána revize stromů na návsi f. Křivka Zaječice, která prováděla předešlé ošetření a
bezpečnostní vazby korun těchto stromů.
Informace o dotačních možnostech v roce 2021

V Kladně dne 15. 9. 2020

Mgr. Pejchová Eva
místostarosta

Simona Vašulínová
místostarosta

Jaroslav Drahoš
starosta

Vyvěšeno na ÚD obce dne: 21.9.2020
vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 21.9.2020
sejmuto:
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