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

Usnesení č. 21 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 26. 3. 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.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.00 hod. a konstatuje, že podle prezenční listiny (příloha
zápisu) bylo přítomno 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné a schvaluje
navržený program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Byla provedena kontrola usnesení č. 20 ze zasedání ZO z 9. 2. 2021 bez výhrad. Rozpracované
úkoly jsou vedeny v bodě organizační záležitosti.
Schválilo rozpočtové opatření č. 3/2021.
ZO bylo seznámeno se zprávou projektanta Ing. Boguaje (email z 26.3.2021) o přípravě
dokumentace pro stavební řízení zastavovacího území.
Schvaluje pronájem horní nádrže p.č. 16/1 ke sportovnímu chovu ryb a uzavření pachtovní
smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou.
Schvaluje odprodej části pozemku p.č. St. 212, odděleného z pozemku p.č. 16/16 Geometrickým
plánem č. 346-235/2020.
Organizační záležitosti:
7.1. Zastupitelstvo odsouhlasilo odstranění černých kontejnerů na směsný komunální odpad ze
sběrných míst. Kontejnery budou následně přeznačeny a použity na tříděný odpad případně pro
bioodpad.
7.2. Schválilo pořízení benzinové elektrocentrály o výkonu 15HP/6,8kW(400V/230V) a podání
žádosti o dotaci PK pro zásahové jednotky SDH. Bere na vědomí informaci o připravovaných
dotačních výzvách a vyhlášených nových výzvách pro sbory dobrovolných hasičů.
7.3. ZO deleguje zástupce obce pana Jaroslava Drahoše k zastupování na Valných hromadách
společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., po dobu výkonu mandátu starosty obce,
v rozsahu všech práv akcionáře.
7.4. Lesní hospodářství
 Těžba vývratů po vichřici a napadených stromů kůrovcem v lokalitě Blata je provedena, po
vysušení budou dotěženy napadené stromy v mokřadu.
 V tomto týdnu byla započata těžba dřeva napadeného kůrovcem v lokalitě dolní obec.
 Nahodilá těžba souší a zlomů mimo ohnisek kůrovce bude nabídnuta občanům obce.
7.5. Bere na vědomí informaci o vysoutěžení dotace z projektu Malý Leader 2021 na opravy
veřejného prostranství.
7.6. Schvaluje podání žádosti o dotaci z 5. výzvy Programu rozvoje venkova MAS Hlinecko, z.s.
Fiche 7: Podpora rozvoje života na venkově, kapitola f) Kulturní a spolková zařízení.
Předmětem žádosti je pořízení inventáře do kulturního domu. Navrženi potenciální dodavatelé:
Talacko Kladno, MAT Erenberger a Beránek Holetín, poptávka se může rozšířit, pokud by
některý z poptaných nabídku odmítl předložit.
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7.7. Informaci o schváleném rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021 – investice na rekonstrukce
silnic z prostředků PK jsou schváleny na silnice II. tříd.
7.8. Kulturní dům
 Je dokončeno položení parket v sále a přísálí kulturního domu včetně lakování. Tímto jsou
všechny škody způsobené zatečením dešťové vody odstraněny a uvedeny do původního
stavu, jak bylo požadováno zápisem ve stavebním deníku z 13.7.2020. Práce provedla firma
Mach na své náklady.
 Společnost Assume ani ČPP k dnešnímu dni žádnou informaci k žádosti obce o vypořádání
pojistné události v KD z 11.7.2020 neposkytla.
 Odsouhlasilo objednání závěsu do kulturního domu na oddělení přísálí, výroba bude zadána
společnosti Příhoda s.r.o.
 Bude proveden prořez náletových dřevin podél potoka a pokácení třešně pod el. vedením na
obecním pozemku p.č. 1064/25.

V Kladně dne 26. 3. 2021

Jaroslav Drahoš
starosta

Mgr. Pejchová Eva
místostarosta

Simona Vašulínová
místostarosta

Vyvěšeno na ÚD obce dne: 6.4.2021
vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 6.4.2021
sejmuto:
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