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Usnesení č. 3/2022  

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kladno, 

konaného dne 28. 12. 2022, od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Kladno 84 
 

 

Zastupitelstvo obce Kladno na svém zasedání projednalo a schvaluje: 

 

1. Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.00 hod. a konstatuje, že podle prezenční listiny 

(příloha zápisu) bylo přítomno všech 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné a 

schvaluje navržený program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

2. Byla provedena kontrola usnesení zastupitelstva č. 2/2022 z 25. 11. 2022 bez výhrad.   

3. Doplnění 3. člena kontrolního výboru - zastupitelstvo jmenovalo na základě předloženého 

návrhu paní Veroniku Tichou za odstoupivšího člena komise.  

4. Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2022 a Rozpočtové opatření č. 1/2023 

navýšení rozpočtu v položce příjmy o částku čerpání úvěru ve výši 1 667 757,66 Kč. Návrh 

rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

5. Schvaluje Dotatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 1/2022 číslo zhotovitele S23-045-0066, se Swietelsky 

stavební s.r.o. 

6. Schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy č. O-22/2022 o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění 

komunálního odpadu. 

7. Bere na vědomí usnesení Valné hromady SOMH a Valné hromady MAS Hlinecko o výši členských 

příspěvku v roce 2023. 

8. Schvaluje spolufinancování úvazku koordinátora sociálních služeb ORP Hlinsko za obec Kladno v 

roce 2023. 

9. Schvaluje žádost o čerpání úvěru u Komerční banky 
10. Na základě Nařízení vlády č. 415/2022 Sb. Ze dne 30. 11. 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 

schvaluje výši měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce stanovenou 

v příloze k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. a nařízením vlády č. 

338/2019 Sb., s účinností od 1. 1. 2023. Odměny budou poskytovány od 1. 1. 2023.  

11. Schvaluje výši odměny pro členy zásahové jednotky SDH za rok 2022 v souhrnné výši 10 t.Kč. 

12. Schvaluje prominutí platby nájemného za obecní byt paní Laštůvkové za prosinec 2022 z důvodu 

dlouhodobé hospitalizace v nemocnici. 

13. Bere na vědomí: 
- podáni žádosti o dotaci POV 2023 a Příspěvek na následnou péči o výsadbu lesa za rok 2022.  

- informaci o průběhu akce dešťová kanalizace, vyúčtování provedených prací za listopad, položkový 

rozpočet více a méně prací. Dále informaci k rekonstrukci silnice Kladno z kontrolního dne 2. 12. 

2022, práce budou zahájeny v dubnu 2023. 

- informaci o těžbě kůrovcových stromů. Na podzim bylo v lokalitě blata vytěženo 120 m3, práce byly 

dočasně přerušeny, na odstranění napadených stromů bude pokračováno koncem zimy. 

- podnět na zjištění možnosti využívat služby Seniortaxi Hlinsko pro občany Kladna. Bude jednáno 

s MěÚ Hlinsko. 

- informaci o zapojení SOMH do vypsaných dotačních výzev MPO v rámci programu EFEKT III a výzvu o 

zapojení obce do součinnosti v zavádění energetického managementu. 
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- informaci o nové dotaci na tůně a mokřady, bude posouzeno, zda by bylo možné využití jako 

alternativní řešení rekultivace mokřiny pod zastavovacím územím. 

   
V Kladně dne 28. 12. 2022   

 

 

 

 

    

             Jaroslav Drahoš  Mgr. Pejchová Eva   Simona Vašulínová                   

      starosta       místostarosta       místostarosta 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Vyvěšeno na úřední desce a el. ú.d. obce dne: ……………………………..     

sejmuto: 


