
Obec Klec 
Klec 75 
379 01 p. Třeboň 

 

 

 

SOUBOR USNESENÍ 
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Klec, 

konaného dne 30.12.2019, od 17:00 hodin. 
 
 
 

Schválení programu 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Klec schvaluje následující program zasedání: 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Schválení programu zasedání 
3. Návrh rozpočtu obce Klec na rok 2020 
4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021 
5. Schválení návrhu opravy silnice z POV 2020 
6. Žádost o koupi pozemku 
7. Schválení smlouvy o připojení podnikatele k systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
8. Diskuse 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 
Bod III – Návrh rozpočtu obce Klec na rok 2020 
 

Návrh usnesení: 
 
I. Zastupitelstvo obce Klec projednalo Návrh rozpočtu obce Klec na rok 2020, 
viz. příloha 
II. Zastupitelstvo obce Klec schvaluje rozpočet na rok 2020 

 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Bod IV – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021 
 

Návrh usnesení: 



I. Zastupitelstvo obce Klec projednalo Návrh střednědobého výhledu na roky 
2019 – 2021, viz. příloha 
II. Zastupitelstvo obce Klec schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Klec na 
roky 2019 - 2021 
 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Bod V – Schválení návrhu opravy silnice z POV 2020 
 

Návrh usnesení: 

I.  Zastupitelstvo obce Klec projednalo návrh opravy silnice z POV 2020 v úseku 
viz. příloha 
II.  Zastupitelstvo obce Klec schvaluje návrh opravy silnice z POV 2020  
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
Bod VI – Žádost o koupi pozemku 
 

Návrh usnesení: 
 
I. Zastupitelstvo obce Klec projednalo žádost pana Špongra o odkup části 
pozemku v k.ú. Klec, LV 10001 (viz. příloha) 
II. Zastupitelstvo obce Klec schvaluje prodej části pozemku v k.ú. Klec, LV 10001 
dle nákresu (viz. příloha) 
III. Zastupitelstvo obce Klec ukládá starostovi vyrozumět žadatele 

 
Usnesení č. 5 nebylo schváleno. 

 
Bod VII – Schválení smlouvy o připojení podnikatele k systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

Návrh usnesení: 
 
I. Zastupitelstvo obce Klec projednalo znění smlouvy o připojení podnikatele 
k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
II. Zastupitelstvo obce Klec schvaluje smlouvu o připojení podnikatele 
k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 
 


