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Usnesení č. 22 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 28. 5. 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.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hod. a konstatuje, že podle prezenční listiny (příloha
zápisu) bylo přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné a schvaluje
navržený program jednání s doplněním Závěrešný účet obce za rok 2020, zapisovatele a
ověřovatele zápisu.
Byla provedena kontrola usnesení č. 21 ze zasedání ZO z 26. 3. 2021 bez výhrad. Rozpracované
úkoly jsou vedeny v bodě organizační záležitosti.
Schvaluje Závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 – nebyly zjištěny
chyby a nedostatky a Závěrečný účet obce Kladno za rok 2020 bez výhrad.
3.1. Rozpočtové opatření č. 5/2021.
Schvaluje:
4.1. Smlouvu s Pardubickým krajem č. OŽPZ/21/71860 o poskytnutí investiční dotace z prostředků
PK z Programu obnovy venkova na realizaci akce „Chodník Kladno“.
4.2. Smlouvu s Pardubickým krajem č. OŽPZ/21/72261 o poskytnutí neinvestiční dotace prostředků
PK z Programu obnovy venkova na akci „Příspěvek na provoz prodejny“.
4.3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby č. IE-122008476/VB/1 s ČEZ Distribuce
4.4. Smlouvu o spolupráci s MěÚ Hlinsko komunitní plánování sociálních služeb v roce 2021
4.5. Uzavření smlouvy o spolupráci s Elektrofyzika s.r.o. na vysoušení zdiva v KD
4.6. Smlouvu o dílo 1/2021 na akci Oprava propustku a připojených částí břehů Dolského potoka a
SoD 2/2021 na dokončení udržovacích prací břehů Dolského potoka na pozemku p.č. 16/16 se
zhotovitelem Milan Modráček.
4.7. Smlouvu o dílo s firmou HUKY s r.o. Elektro na opravu veřejného osvětlení podél chodníku
Odsouhlasilo pořízení inventáře do kulturního domu dle podané Žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova vyhlášené státním zemědělským intervenčním fondem. Vyhodnotilo předložené
nabídky Cenového marketingu a schvaluje realizovat nákup:
5.1. Židle – Strakoš nábytek s.r.o., typ Expert ES121 šedá, 200 ks
5.2. Stoly – Donashop s.r.o., jídelní stůl 120x70 cm typ Lomes, 40 ks
5.3. Pracovní linka s horními skříňkami + obslužný pult s nástavbou + vestavnou skříň do niky, na
základě nejvýhodnější nabídky od Inkamo s.r.o.
5.4. Stahovací závěs (oponu) do sálu s kolejnicemi na základě nejvýhodnější nabídky od Příhoda
s.r.o.
5.5. El. spotřebiče a ostatní zboží v ceně do 20 tis.Kč bude pořízeno přímým nákupem.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
6.1. Vyúčtování těžby vývratů a kůrovcového dřeva na Blatech v 1. čtvrtletí 2021, bylo vytěženo
celkem 662,68 m3, tržba po odečtení nákladů 405 372 Kč.
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6.2. Informaci z jednání valné hromady Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko o zvýšení cen
objednaných kompostérů, výše dotace se nemění a podíl obce se tím zvýší z 15% na přibližně
30% z ceny kompostéru.
6.3. Informaci z valné hromady Komunálních služeb Hlinecko ke kalkulačnímu systému nastavení
cen za odpady.
6.4. Informaci o projektu zastavovacího území, jednání se zúčastnil Ing Boguaj. Čeká na stanovisko
policie, projekt byl upraven podle připomínek dopravního inspektorátu a předložen k novému
vyjádření v únoru 2021.
6.5. Informaci o zaslání dopisu ČPP s opakovanou žádostí o vypořádání pojistné události v KD z 11.
7. 2020
6.6. Informace o návrhu projektu na přestavbu OU u kulturního domu varianta 03 předložená Ing
Duchečkem
6.7. Doporučuje řešit zpřesnění hranice obecní cesty p.č. 1096 a pozemku p.č. 97/6 s vlastníkem
podle skutečného stavu v terénu výměnou za odpovídající část sousedního pozemku p.č. 97/5.
6.8. Doporučuje řešení získání částí pozemku p.č. 200 a p.č. 183/3 o výměrách přibližně 500 m2
odkupem, oba pozemky se nachází v k.ú. Dědová, navrženou výměnu za jiný pozemek ZO
odmítá.

V Kladně dne 28. 5. 2021

Jaroslav Drahoš
starosta

Mgr. Pejchová Eva
místostarosta

Vyvěšeno na ÚD obce dne: 7.6.2021
vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 7.6.2021
sejmuto:
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Simona Vašulínová
místostarosta

