Obec Kladno
Kladno 84, 539 01 Hlinsko, IČ: 00270253
__________________________________________________________________________________

Usnesení č. 19 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 10. 12. 2020
od 17:00 hodin v budově OÚ Kladno 84
Zastupitelstvo obce Kladno na svém zasedání projednalo a schvaluje:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

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.
Byla provedena kontrola usnesení č. 18 ze zasedání OZ z 27. 10. 2020 bez výhrad. Rozpracované
úkoly budou vedeny v bodě jednání Různé organizační záležitosti.
Schválilo rozpočtové opatření č. 8/2020
Schválilo rozpočet obce na rok 2021
Zastupitelstvo na základě poptávky po stavebních parcelách v regionu rozhodlo o realizaci
projektu zasíťování zastavovacího území v rove 2021 – 2022. Schválilo zahájení otevřeného
výběrového řízení na dodavatele stavby. Poptán bude celý projekt, realizace bude rozdělena do 2
etap, I. etapa pro 9 RD, II. Etapa pro 5 RD. Schválilo zadání výběrového řízení, administraci
projektu a žádosti o dotaci službám - SMS ČR (Sdružení místních samospráv). Zajištění
stavebních pozemků pro rozvoj obce je součástí strategického rozvojového dokumentu obce od
roku 2012 a vychází z platného územního plánu obce Kladno.
Projednalo předložený návrh aktualizace rozpočtového výhledu do roku 2022 (2023). V návrhu se
počítá s realizací zasíťování, návrh výhledu bude zveřejněn na úřední desce, o schválení nového
výhledu se bude jednat na příštím zastupitelstvu obce. V souvislosti s potřebou financování
projektu bude jednáno s Komerční bankou o možnostech a variantách poskytnutí úvěru.
Schvaluje novou smlouvu o pronájmu bytu po jeho rekonstrukci v kulturním domě č.p.77. Výše
obvyklého nájemného v místě je stanovena dle Nařízení vlády č. 453/2013 Sb. na základě posudku
znalce.
Schválilo zadání zimní údržby místních komunikací a uzavření smlouvy o dílo o technické
pomoci s Karlem Jeníčkem, IČ: 72069759.
Schválilo podání žádosti o neinvestiční dotaci do výzvy Malý Leader MAS Hlinecko na opravu
propustku a části regulace potoka na pozemku p.č. 16/16 v k.u. Kladno.
Schválilo Pachtovní smlouvu se Zemědělská a.s. Krucemburk o pokračování pachtu zemědělské
půdy na další pětileté období.
Schválilo prodej části pozemku p.č. 1064/43 o výměře 17 m2, ostatní plocha, v katastrálním území
Kladno u Hlinska. Pozemek je oddělen z parcely 1064/31 geometrickým plánem č. 3401336/2020.
Schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě č. O-22/2019 o zajištění svozu, třídění recyklace a odstranění
komunálního odpadu s TS Hlinsko s.r.o.
Schválilo výplatu příspěvku na provoz prodejny pro rok 2021 ve výši 20.000 Kč
Schválilo Dodatek č.1 smlouvy o dílo na rekonstrukci kulturního domu s fa. Mach, kterým se
mění termín předání do 31.12.2020. Jednání k převzetí akce je plánováno v 51.
kalendářním týdnu.
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Organizační záležitosti:
15. Schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na výstavbu chodníku
k zastávce autobusu na křižovatce a uzavření smlouvy o dílo s vítězem soutěže Instav Hlinsko a.s.
16. Byla proškolena inventarizační komise na inventarizaci majetku obce za rok 2020
17. Zastupitelstvo zamítlo žádost občana jiné obce o realizaci stavby nebo umístění mobilního
obytného kontejneru na obecním pozemku v extravilánu obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

podání společné žádosti starostů obcí Kladno, Dědová, Kameničky, Jeníkov k vedení krajského
úřadu PK a SÚS PK o zařazení rekonstrukce silnice III/3439 do plánu investic v roce 2021. Na
základě provedeného nového šetření stavu silnice v říjnu letošního roku je doporučeno SÚS začít
první etapou na průtahu obcí Kladno dále do Dědové.
podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2021
vyúčtování dotací realizovaných akcí z programu Malý Leader MAS Hlinecko a dotace na akci
POV PK v roce 2020.
informaci o přípravě žádosti o kolaudaci akce Rekonstrukce kulturního domu v obci Kladno.
informaci o činnosti výborů zastupitelstva
informaci o ukončení revize katastru nemovitostí. Bylo provedeno 296 změn sloučení pozemků,
v 57 případech byla zjištěna chybná evidence budov, bylo zjištěno 258 nesouladů (změn) u druhu
a způsobu využití pozemků. Otevřeno zůstává 57 řízení, z toho 44 se týká budov.
Informaci o nesouladu, umístění stavby na pozemku p.č. 1096. Je zahájeno jednání s majitelem
stavby o způsobu řešení. Preferovaná je výměna cesty.
V případě podstatných nesouladu digitálních hranic pozemků s původním skutečným stavem
v terénu má obec možnost žádat u Katastru nemovitostí o obnovu operátu novým mapováním.
informaci o výsledku předběžného auditu účetnictví obce v roce 2020 bez závad
informaci o zadané poptávce na projekt nového veřejného osvětlení Ing. Polanskému, projekt bude
koordinován s projektem ČEZ, který zpracovává Montprojekt.
kontejner na kov bude vyvážen jednou za dva měsíce.

V Kladně dne 10. 12. 2020

Jaroslav Drahoš
starosta

Mgr. Pejchová Eva
místostarosta

Simona Vašulínová
místostarosta

Vyvěšeno na ÚD obce dne: 21.12.2020
vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 21.12.2020
sejmuto:
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