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

Usnesení č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 16. 12. 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.
10.
11.

12.

13.

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, dále zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Byla provedena kontrola usnesení č. 24 ze zasedání ZO z 5. 11. 2021 bez výhrad. Byl doplněn
chybějící text dle zápisu. Rozpracované úkoly jsou vedeny v bodě organizační záležitosti.
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2021.
Schvaluje rozpočet obce na rok 2022 dle předloženého návrhu, rozpočet je sestaven jako
vyrovnaný ve výši 4020 tis. Kč.
Zastupitelstvo schvaluje plán inventur na rok 2021.
Schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce Přístavba části obecního úřadu v průběhu
ledna 2022. Objednání administrace výběrového řízení u SMS Služby s.r.o.
Schvaluje smlouvu č. O-22/2022 s TS Hlinsko s.r.o. o zajištění svozu, třídění, recyklace a
odstranění komunálního odpadu.
Bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru zastupitelstva, nedostatky nebyly
zjištěny. Byla provedena kontrola pokladny, obecně závazných vyhlášek a vyvěšení na ÚD.
Stanovuje ceny za zapůjčení kulturního domu platné v roce 2022: letní období 2000 Kč/den, zimní
období 3000 Kč/den.
Smlouvu o dílo na vyhrnování sněhu na místních komunikacích v roce 2022 s Karlem Jeníčkem,
IČ 72069759.
Schvaluje uzavření dohody o provedení práce se členem zastupitelstva na provádění prací úklid
sněhu z chodníku, sečení veřejných prostranství a jiné příležitostné práce v obci. Nejedná se o
práce v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva.
Schvaluje smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s.
12.1.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IE-12-2008476/VB/1
12.2.
Dohodu o umístění (odstranění) stavby č. IE-12-2008476/DUS/1
12.3.
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-2008476/SIS/1, IE-12-2008476/SIS/2, IE-12-2008476/SIS/3, IE-122008476/SIS/4, IE-12-2008476/SIS/5, IE-12-2008476/SIS/6, IE-12-2008476/SIS/7, IE-122008476/SIS/8, IE-12-2008476/SIS/9, (9 smluv).
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přípravě projektu na rekonstrukci veřejného osvětlení
společně s projekty kabelového vedení ČEZ Distribuce a.s. ve spolupráci s projekčními
kancelářemi Montprojekt a.s. a PEN Projekty energetiky, s.r.o. a schvaluje zadání projektu VO
Ing. Jiřímu Polanskému CSc. Projekt bude rozdělen podle harmonogramu ČEZ do dvou etap
realizace.
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14.

Schvaluje podání žádosti o dotaci na provoz prodejny z Programu obnovy venkova za rok 2021
v lednu 2022.
15. Zastupitelstvo bere na vědomí:
15.1.
podání žádosti o platbu dotace MAS na vybavení KD na Státní zemědělská invest. fond.
15.2.
podání žádosti o dotaci z POV na pořízení komunálního malotraktoru s přívěsem
15.3.
Oznámení o zahájení stavebního řízení na Rekonstrukci silnice III/3439 Kladno
15.4.
Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby Kladno CR_1207 obnova TS,
KNN, (kabelové vedení nízkého napětí).

V Kladně dne 16. 12. 2021

Jaroslav Drahoš
starosta

Mgr. Pejchová Eva
místostarosta

Vyvěšeno na ÚD obce dne: 20.12.2021
vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 20.12.2021
sejmuto:
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Simona Vašulínová
místostarosta

