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Usnesení č. 20 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 9. 2. 2021
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.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.00 hod. 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. 19 ze zasedání OZ z 10. 12. 2020 bez výhrad. Neuzavřené a
rozpracované úkoly (odst.18., 24., 27.) budou vedeny v bodě jednání různé a organizační
záležitosti.
Schválilo rozpočtové opatření č. 1/2021
V návaznosti na případnou možnost opakované žádosti o dotaci v roce 2022 odsouhlasilo časový
plán realizace zasíťování zastavovacího území: zahájení podzim 2021, ukončení v 6/2022.
Schválilo střednědobí rozpočtový výhled obce na roky 2020-2023
Schválilo smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na přístavbu OÚ na místě
dřevníků a garáže u KD pro stavební povolení v rozsahu pro vydání společného povolení stavby
s Ing Duchečkem pod názvem: „Novostavba obecního úřadu Kladno“ v rozsahu dle nabídky z
4.2.2021. Záměrem obce je získání prostředků na realizaci z dotačního programu obnovy obecní
infrastruktury a občanského vybavení.
Schválilo smlouvu o dílo na výstavbu chodníku k zastávce na křižovatce na základě provedeného
výběrového řízení s Instav Hlinsko a.s. a uzavření Smlouvy na výkon stavebního dozoru investora
(TDI) s DI PROJEKT s.r.o. Miroslav Baťa DiS.
Schválilo zadat dokončení veřejného osvětlení podél chodníku firmě HUKY Hlinsko, dokončení
připravované odložené akce, dle cenové nabídky z 11/2019, potvrzené 29.1.2021. Projekt bude
doplněn o dvě pouliční svítidla a připojení k síti. Bude zadáno zpracování dokumentace.
Lesní hospodářství
9.1. Bere na vědomí informaci o rozsahu škod způsobených vichřicí na přelomu roku a aktuální
situaci o výskytu napadených stromů kůrovcem a nutnosti jejich likvidace v termínech
stanovených vyhláškou MŽP.
9.2. Bere na vědomí výkupní ceny dřeva a ceník prací Vysočinské lesní s.r.o. v 1. čtvrtletí 2021
9.3. Schvaluje zadání nahodilé těžby kůrovcového dřeva a zadání zalesnění vzniklých holin
v obecních lesích v roce 2021 Vysočinské lesní s.r.o. Práce probíhají v koordinaci s odborným
lesním hospodářem.
9.4. Schvaluje vyúčtování nahodilé těžby kůrovcového dřeva za rok 2020 a podání žádosti o
poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za
rok 2020 po vyhlášení dotace.
9.5. Bere na vědomí vyjádření odborného lesního hospodáře k nahodilé těžbě dřeva na lesních
pozemcích obce v roce 2021 a Ohlášení těžby odboru lesního hospodářství při MěÚ Hlinsko.
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9.6. Bere na vědomí Registraci žádosti o dotaci z rozpočtu PK na opatření v lesích v roce 2021.
9.7. Schvaluje ceny za prodej palivového dřeva občanům samovýrobou na stávajících cenách, tj.
borovice blata 30,- Kč/m3, smrk (kůrovec, souše na všech lokalitách) 100,- Kč/m3.
Organizační záležitosti:
10.

11.

12.
13.
14.

Schvaluje uzavření dohody o provedení práce se členem zastupitelstva (Z.Hlavatý) na provádění
prácí úklid sněhu z chodníku, sečení veřejných prostranství a jiné příležitostné práce v obci.
Nejedná se o práce v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva.
Odsouhlasilo znění nájemní smlouvy po připomínkách a výši zálohy k nájemnému na krytí
nákladů za plyn a vodu pro byt v KD ve výši 1500 Kč/měsíc. Výše zálohy bude v průběhu roku
upravena podle skutečné spotřeby.
Schvaluje odměny členům Zásahové jednotky SDH a veliteli za rok 2020 v celkové výši 10000
Kč.
Schvaluje doplnění strategického rozvojového materiálu obce – Program obnovy venkova o bod
„Vybudování technického zázemí a nových prostor pro činnost obecního úřadu“.
Schvaluje novou výši pachtovného za zemědělské pozemky na úroveň ceny v místě obvyklé, tj.
2000 Kč/ha od roku 2021.

Bere na vědomí:
15. Informace o ukončení Rekonstrukce kulturního domu v obci Kladno
15.1. Je vydáno kolaudační souhlas na akci Rekonstrukce kulturního domu realizovanou v roce
2020 dle projektu akce.
15.2. Pojistná událost zatečení do objektu KD z 11. 7. 2020 není dosud pojišťovnou uzavřena.
Z prací zbývá dokončit položení nové parketové podlahy odbornou firmou, termín je dohodnut
do konce února 2021, zadavatel fa. Mach uhradila zálohu na materiál. Ostatní škody způsobené
zatečením byly již zhotovitelem odstraněny.
15.3. Schválilo změnu platební podmínky – splatnost poslední faktury dodatkem č.2 smlouvy o
dílo s fa. Mach.
15.4. Zadání výměny dveří a obnovy schodiště do půdního prostoru provede fa. Mach
15.5. Bude pořízena nová kuchyňská linka do bytu
15.6. Vymalování chodby bude provedeno po vystěhování uloženého nábytku během února.
16. Informaci z valné hromady Komunálních služeb Hlinsko ve věci nového zákona o odpadech a
nové metodice stanovení výše poplatků za svoz a skladování odpadů. Zákonná úprava vyžaduje
změnu a vydání nových vyhlášek.
17. Informaci z valné hromady Sdružení mikroregionu Hlinecko (SOMH) a z Valné hromady Místní
akční skupiny (MAS) Hlinecko.
18. Informaci o průběhu žádostí k trvalému odnětí zemědělské půdy, dořešení otevřených řízení
nesouladů zjištěných při revizi katastru nemovitostí.
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19.

20.
21.
22.
23.

Informaci Ing. Boguaje k termínu získání stavebního povolení v 6/2021. Stavební parcely v
novém zastavovacím území do té doby nebudou připraveny k prodeji. Řízení naráží na náročnou
administrativu účastníků řízení a omezující opatření proti šíření Covid.
Podání poptávky/žádosti o poskytnutí úvěru od Komerční banky.
Pořízení sněhové frézy na údržbu chodníku.
Informaci Úřadu práce o možnosti poskytování finančních prostředků na veřejně prospěšné práce.
Zastupitelstvo zamítlo opakovanou žádost o umožnění stavby nebo umístění mobilního obytného
kontejneru na pozemku v extravilánu obce. Výstavba v katastru obce je možná pouze v souladu se
schváleným územním plánem.

V Kladně dne 9. 2. 2021

Jaroslav Drahoš
starosta

Mgr. Pejchová Eva
místostarosta

Simona Vašulínová
místostarosta

Vyvěšeno na ÚD obce dne: 16.2.2021
vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 16.2.2021
sejmuto:
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