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Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 27. 10. 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 6 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné a schvaluje navržený program jednání, zapisovatele a
ověřovatele zápisu.
2.
Byla provedena kontrola usnesení č. 17 ze zasedání OZ z 15. 9. 2020 bez výhrad. Rozpracované
úkoly budou vedeny v bodě jednání Různé organizační záležitosti.
3.
Schválilo rozpočtové opatření č. 6 a rozpočtové opatření č. 7
4.
Schválilo objednání nátěru fasády dle nabídky č. 2020_10_12 KD Kladno – nátěr fasády
z 12.10.2020 a uzavření smlouvy o dílo s firmou Mach. V nákladech je vykázána úspora za lešení.
5.
Projednalo rozpočtový výhled se snížením daňových příjmů do rozpočtu obce v důsledku
mimořádných opatření a útlumu ekonomiky v souvislosti s pandemií Covid_19. Zastupitelstvo
doporučilo a rozhodlo jednat o změně rozpočtového výhledu a o plánu investic na nejbližší roky
až po zveřejnění predikce daňových příjmů na rok 2021 od Ministerstva financí. (Za rok 2020
bylo dosud přijato do rozpočtu 2721 tis. Kč, tj. pouze 66% rozpočtovaných příjmů. Předpokládané
krácení daňových příjmů do rozpočtu obce v letošním roce může činit více než 1 mil.Kč, tj.
představuje mínus 29%. Krácení příjmů se očekává minimálně do roku 2022. V důsledku toho by
schodek rozpočtu na zasíťování zastavovacího území musel být krytý půjčkou od banky. Přesné
znění podmínek dotace na zasíťování zastavovacího území na rok 2021, dle aktuální informace
z Ministerstva pro místní rozvoj, není k dispozici.
6.
Organizační:
6.1. Schvaluje Plán inventur za rok 2020
6.2. schválilo změnu typu plynového kotle pro vytápění výčepu v KD – úspornější kotel bez
průtokového ohřívače vody.
6.3. Schválilo ukončení prací po dokončení oprav východní a jižní strany hráze. Z důvodu
víceprací je oprava západní a severní strany přesunuta na 2. etapu. Na základě
kvalifikovaného posouzení na místě přítomnými odborníky Ing. Boguaje a Ing Kropáčka, by
z hlediska dlouhodobé životnosti a nákladů oprava vyspárování na západní a severní hrázi
nepředstavovala efektivní řešení. Změna parametru akce v Programu obnovy venkova byla
projednána s poskytovatelem dotace, odborem životního prostředí a zemědělství
Pardubického kraje a odsouhlasena.
6.4. Schválilo provedení drenáže a trativodu od svodu okapu u KD na straně k hřišti.
6.5. Schválilo zadání prací: Odvodnění místní komunikace 1078/1, souhlas SÚ s provedením
prací je vydám. Zatrubnění přepadu od obecní studny na pozemku 80/4 k potoku. Dokončení
prací - vyzdění čel propustku na cestě 1112/1. Demontáž rozpadlého plotu u kulturního
domu a terénní úpravy na místě odstraněných hospodářských zařízení na zahradě u KD.
Poptáno vyčištění koryta potoka u Floriánů mechanizací. Objednání stavebních prací bude
zadáno firmě Milan Modráček z důvodu ukončení oprav zástavy.
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Zastupitelstvo bere na vědomí:
6.6. V prvním týdnu listopadu je plánováno započetí udržovacích prací na komunikaci 1078/1 –
zpevnění vozovky. Souhlas SÚ s provedením prací je vydán.
6.7. Je objednána oprava komínů a oplechování z důvodu poškození utěsnění střešní krytiny
vichrem a deštěm o víkendu 10.10. 2020. Škoda vzniklá zatečením je řešena z pojištění
majetku obce. Oprava havarijního stavu z důvodu předejití následným škodám byla zadána u
f. Lubomír Šebek. Realizace příslib v 1. listopadovém týdnu.
6.8. Pád topidla v kulturním domě, bylo provedeno odborné posouzení příčiny utržení přístroje
ze stěny a bylo vyžádáno právní stanovisko. Firmě Ermont byla zaslána poslední výzva.
Topidlo se odesílá na revizi.
6.9. Aktuální informaci z jednání se SÚS a Odborem silničního hospodářství Pardubického kraje
k rekonstrukci silnice III/3439 z Kladna do Kameniček. Byla provedena opakovaná kontrola
stavu silnice. Závěr z kontroly a fotodokumentace je obsažena ve zprávě Ing. Cvrkala:
„Aktuální stav je nutné řešit celkovou rekonstrukcí“. Záměr je projekčně připraven. Další
jednání k získání finančních prostředků na realizaci je plánováno uskutečnit s prvním
náměstkem hejtmana PK za účasti starostů zúčastněných obcí. Plán investic na rok 2021 se
má schvalovat teprve na začátku roku 2021, (na kraji jsou požadavky na opravy silnic III.
tříd za 1,2 miliardy Kč).
6.10. Informaci ze schůzky s pověřenkyní pro ochranu osobních údajů, která se uskutečnila 9.10.
2020 na OÚ. Pověřenkyně Kristýna Vodrážková zašle záznam z jednání.
6.11. Poskytnutí příspěvku farnosti Raná a Ev. církvi Krouna v obvyklé výši.
6.12. Předložené nabídky od SMS ČR a od RPA na administraci žádosti o dotaci na zasíťování
území.
V Kladně dne 27. 10. 2020

Jaroslav Drahoš
starosta

Mgr. Pejchová Eva
místostarosta

Simona Vašulínová
místostarosta

Vyvěšeno na ÚD obce dne: 4.11.2020
vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 4.11.2020
sejmuto:
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