Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Třemešné
konaného dne 17.6.2004
v kanceláři obecního úřadu
Usnesení zastupitelstva obce
1. zastupitelstvo schvaluje:
1. program zasedání
2. kontrolu usnesení z minulého zasedání
3. ověřovatele zápisu p. Janíčka a p. Altmana
4. zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2003, závěrečný účet obce za rok
2003 a výsledek inventarizace za rok 2003
5. územní plán obce Třemešné
6. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004 o závazné části územního plánu obce Třemešné
7. odprodej pozemku p.č. 499/2 v k.ú. Bezděkov manželům Brejchovým
8. odprodej pozemku p.č. 70/3 v k.ú. Bezděkov p. Millerové Pavle
9. zhotovení hlavního výkresu územního plánu do fólie
10. nákup křovinořezu
11. odměny zastupitelů obce
12. jednání s projekční firmou o zpracování výběrového řízení na kanalizaci
2. zastupitelstvo bere na vědomí:
1. smlouvu mezi obcí a firmou BESPO Domažlice s.r.o.
2. dětský den dne 19.6.2004 od 13,00 hodin
3. žádost p. Malého o odkoupení p.p.č. 2825/11 a 2825/7 v k.ú. Nová Ves
4. žádost manželů Merhautových o odkoupení p.p.č. 108/3 v k.ú. Třemešné
5. od podzimu znovu fotbalový oddíl TJ Jiskra Třemešné, jestliže se osvědčí a budou finance byla
by možnost nákupu malotraktoru na sekání hřiště a obecního prostranství
6. dotace na kanalizaci 250.000,- Kč, jiné dotace nedostaneme
7. dokončení oprav rybníka v Pavlíkově
8. řešení pozemků obce na zahrádky.
9. povrchová kanalizace u Rychetských (nahoře)
10. výsledky voleb do Evropského parlamentu
11. podstatné zlepšení vzhledu obce, ale upozornit na nepořádek na hřišti
12. cesta od Szerbína zarůstá, jestliže p. Meger vyřeže pámelník, obec to odklidí
13. bolševník v Pavlíkově – likvidace
3. zastupitelstvo ukládá starostovi obce
1. odepsat p. Malému – pozemky obec neprodá
2. odepsat manželům Merhautovým – pozemky obec neprodá
3. napsat p. Malému o spoluúčasti na platbě za spotřebovanou energii na osvětlení, jinak se světlo
odpojí
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.
Zapsala: p. Mládková
Ověřili: p. Janíček a p. Altman
Opsala: p. Turková
Zveřejněno dne 22.6.2004

