Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Třemešné
konaného dne 24.2.2005
v kanceláři obecního úřadu
Usnesení zastupitelstva
1. zastupitelstvo obce schvaluje
1. Program zastupitelstva obce
2. Kontrolu usnesení
3. Ověřovatele zápisu p. Janíčka a p. Altmana
4. Znak obce Třemešné - schválen znak se stromem dubu
5. Obecně závazné vyhlášky
- č. 1/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- č. 2/2005 o místním poplatku ze vstupného
6. Finanční hospodaření obce a inventarizaci majetku obce za rok 2004
7. Ceny za prodej a pronájem majetku obce Třemešné
8. Odměny členů zastupitelstva obce od 1.1.2005
9. Příspěvek 500,- Kč Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
2. zastupitelstvo obce ukládá
1. p. Altmanovi - odstranění elektrického kabelu v bytovce čp. 71
2. p. Hálkovi
- napsat dopis společenství vlastníků čp. 71 ohledně odstranění závad chodníku
- uzavřít smlouvu na zavedení internetu do knihovny
3. zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Dotace na rok 2005
- oprava kabin na hřišti /obec/,
- nákup malotraktoru /Mikroregion Borsko/,
- koupě modulu dálkového spouštění sirény /HZS PK/,
- kanalizace Třemešné /obec/
2. Setkání s důchodci dne 18.3.2005 od 17,00 hodin
3. Integrační středisko pro děti a mládež „ Noemova archa“ v Černošíně – nabídka sociálních služeb
pro děti a mládež – bližší informace na OÚ Třemešné
4. Volná zahrada po p. Novákovi – zveřejnit záměr pronájmu
5. Poděkování fotbalistům za vánoční a novoroční turnaj v ping pongu
6. Nabídku p. Hříbalové na odebírání obědu za 50,- Kč
7. Návštěva poslance parlamentu ČR p. Votavy dne 3.2.2005
8. Možnost připojení vlastní e-mailové adresy na e-mailovou adresu obce
9. Nepronajímat sál p. Svíbové dne 19.3.2005
10. Plán obnovy vesnice – vodohospodářský průzkum Pavlíkov a Dubec
11. Možnost zahrát obecním rozhlasem na přání občanů k životnímu jubileu
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.
Zapsala: p. Mládková
Opsala: p. Turková
Ověřili: p. Janíček a p. Altman
Zveřejněno dne 1.3.2005

