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Usnesení č. 23 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 27. 8. 2021
od 18:00 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.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hod. a konstatuje, že podle prezenční listiny (příloha
zápisu) bylo přítomno všech 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné a schvaluje
navržený program jednání s doplněním schválení Dohody o poskytnutí dotace z PRV, dále
zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Byla provedena kontrola usnesení č. 22 ze zasedání ZO z 28. 5. 2021 bez výhrad. Rozpracované
úkoly jsou vedeny v bodě organizační záležitosti.
Schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2021.
Bere na vědomí nabídku společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na zpracování
variantní studie proveditelnosti Odkanalizování a čištění odpadních vod z obcí Dědová Kladno
Pokřikov. Po konzultaci se starosty uvedených obcí a rozhodnutí ZO nebude studie objednána.
Nebezpečné stromy na veřejném prostranství dolní náves – bylo zadáno posouzení dřevin firmě
Martin Křivka Zaječice. Zastupitelstvo doporučuje obnovu dřevin, nebezpečné stromy pokácet a
provést novou výsadbu.
Dotaz občanů na rekonstrukci komunikace od silnice III/3439 ke sběrnému místu tříděných
odpadů na dolní návsi. Tento úsek MK bude udržován pro pěší, průjezd automobilům nebude
umožněn.
Informace o žádosti Ředitelství silnic a dálnic o kácení narušených a suchých stromů podél silnice
I/34 na silničním pozemku 1105/1 v k.ú. Kladno u Hlinska a vydání souhlasného rozhodnutí ke
kácení 27 ks stromů s náhradní výsadbou.
Poplatky za odpady dle změny zákona č. 565/1990 - Zastupitelstvo schválilo obecní systém
odpadového hospodářství - zpoplatnění paušálním poplatkem na trvale bydlící obyvatele a
rekreační objekty. Bude připravena nová vyhláška obce účinná od 1. 1. 2022.
Schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova opatření 19.2.1 se
Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).
Schvaluje navýšení příspěvku z Programu obnovy venkova poskytované Pardubickým krajem na
provoz místní prodejny v roce 2021 o 10 tis.Kč.
Schvaluje navýšení ceny na dárkové balíčky pro jubilanty na 700 Kč
Schvaluje poskytnutí příspěvku v 2021na činnost SDH Kladno ve výši 5000 Kč
Byla odsouhlasena varianta projektu V04 na přestavbu OU a požární zbrojnice u kulturního domu.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
14.1.
Informaci z jednání s 1. náměstkem hejtmana Pardubického kraje a technického ředitele
SÚS PK k rekonstrukci silnice III/3439 na průtahu obcí Kladno a možnosti poskytnutí
příspěvku na rekonstrukci dešťové kanalizace z rozpočtu PK ve výši 50% nákladů.
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14.2.
Žádost zaslanou Zemědělské a.s. Krucemburk ve věci údržby cesty p.č.1112/1 v k.ú.
Kladno.
14.3.
Nové dotační tituly na veřejné osvětlení, na výsadbu listnatých stromů a výstavbu
chodníků.
14.4.
Informaci k projektu zastavovacího území
14.5.
Informaci o jednání s ČPP o vypořádání pojistné události v KD
14.6.
Výzvu k podání žádosti o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích za rok 2020. Bude podána žádost.
14.7.
Nedokončený zůstává bod 6.7 z usnesení č. 22 zpřesnění hranice obecní cesty p.č. 1096 a
pozemku p.č. 97/6 s vlastníkem.
14.8.
Bod 6.8 záměr odkupu částí pozemku p.č. 200 a p.č. 183/3 o výměrách přibližně 500 m2,
zůstává otevřený, nedošlo k dohodě s majitelem.

V Kladně dne 27. 8. 2021

Jaroslav Drahoš
starosta

Mgr. Pejchová Eva
místostarosta

Vyvěšeno na ÚD obce dne: 6.9.2021
vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 6.9.2021
sejmuto:
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Simona Vašulínová
místostarosta

