Usnesení č. 3/2022 – veřejné zasedání zastupitelstva Obce Kladruby – 13.4.2022
Přítomni: Srbová, Kunst,Zelenka,Trojan,Šimánková a 6 občanů /viz prez.listina/,
omluveni: Jeřábková,Fink,Dušek, ing. Dvořák
1. Starostka přivítala přítomné, konstatovala že zastupitelstvo je usnášeníschopné a
navrhla jmenování zapisovatele – p. Zelenku a ověřovatele zápisu – p. Šimánkovou
a p. Kunsta – navržení jmenování přijali
2. Byl schválen navržený program zasedání – pro 5 zastupitelů.
3. Byla vzata na vědomí zpráva o stavu financí a hospodaření k 31.3.2022 – bez dotazů
a připomínek – zprávu podala starostka obce.
4. Bylo schváleno vypovězení účtu u ČSOB – termínovaného vkladu v částce 1.260 tis.
Kč – peníze budou převedeny na účet u Čes.spořitelny – pro 5 zastupitelů.
5. Zastupitelstvo souhlasí s provedením víceprací na obecním domě – dle soupisů č. 1,
2, a 3.Jedná se o úpravu izolace obvodového zdiva v zářezu do terénu, dále o provedení vstupu ke komínu /nebylo v rozpočtu/ a dále o provedení dešťové kanalizace a
větším rozsahu dlažeb oproti rozpočtu. Pro hlasovalo 5 přítomných zastupitelů.
6. Zastupitelstvo souhlasí s provedením přiasfaltování chodníků. Cenová nabídka od
firmy LAROS s.r.o. zatím odsouhlasena nebyla – bude projednáváno a odsouhlasováno na příštím kontrolním dnu stavby. Tato povinnost je dána ve stavebním povolení a dále z důvodů že SÚS prozatím nepočítá s rekonstrukcí „jejich“ silnice – souhlasí 5 zastupitelů.
7. Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí mimořádného příspěvku na opravu kabiny
užívané Slovanem Kladruby. Žadatel předložil účtenky ve výši 18 tis. Kč – příspěvek
se poskytuje ve výši 15 tis. Kč – pro hlasovalo 5 zastupitelů.
8. Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí finančních příspěvků ve výši 10 tis. Kč pro
Charitu Vlašim a Domácí péči Zruč n/S rovněž ve výši 10 tis. Kč. Na příspěvky budou
uzavřeny smlouvy. Pro hlasovalo 5 zastupitelů.
9. Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí finačního příspěvku ve výši 1 tis. Kč – na akci
Okrskového kola v pož.sportu dobrovolných hasičských jednotek v Kondraci – dne
21.5.2022. Pro hlasovalo 5 zastupitelů.
10. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s firmou GALILEO která spravuje webové
stránky obce. Pro hlasovalo 5 zastupitelů.
11. Zastupitelstvo stanovilo počet zastupitelů pro další volební období – volby v září
2022. I nadále bude mít zastupitelstvo 9 členů. Pro hlasovalo 5 zastupitelů.
12. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o činnosti kulturní a sportovní komise.
13. Budou objednány nové lavičky ke kapličce – zodpovídá p. Kunst

Zapsal: Zelenka

Ověřovatelé: Śimánková, Kunst

Za obec:

Srbová

