Usnesení

Č.

13 ze zasedání zastupitelstva obce Třemešné konaného

dne 29.6.2020

Zastupitelstvo obce volí
ověřovatele zápisu: p. Duraj a p. Myslivec

Zastupitelstvo obce schvaluje
1.
2.
3.
4.

Program zasedání
Ověřovatele zápisu
Kontrolu plnění usnesení a jeho ověření ze dne 20.4.2020
závěrečný účet obce Třemešné za rok 2019 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce
za rok 2019 bez výhrad. Inventarizaci majetku obce za rok 2019 na základě provedené
inventury k 31.12.2019 a současně schvaluje účetní závěrku obce za období od 1.1.2019 do
31.12.2019
5. Rozpočtové opatření č. 1/2020
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. EP-12-0002285NB/00l
týkající se
pozemkůp.č.117/1 a 117/10k.ú. Třemešné
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č.EP-12-00002285NB/002 týkající se
pozemku p.č. 1047/2 k.ú. Bezděkov u Třemešného
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-0000217NB/00l
týkající se
pozemku p.č. 487/33 k.ú. Nová Ves pod Přimdou
9. Změnu smlouvy s firmou IORO s.r.o. Tachov o provádění služby svozu komunálního odpadu
dle dodatku č. 18 od 1.7.2020 z platby za nádoby na platbu za odvezenou tunu odpadu
10. Zařazení obce do území působnosti MAS Český les, z.s., na programové období 2021 - 2027
11. Přijetí dotace od KúPk na akci "Obnova dětských hřišť v Třemešném a Nové Vsi" ve výši
250.000,- Kč a současně schvaluje pověření pro starostu k podpisu smlouvy o dotaci
12. Přijetí dotace od KúPK na akci "Oplocení sportovního areálu Třemešné" ve výši 350.000,- Kč
a současně schvaluje pověření pro starostu k podpisu smlouvy
13. nabídku firmy Ploty Šmíd - Miroslav Šmíd, Zdice za podmínky, že bude ve smlouvě uvedeno
"cena dle cenové nabídky je konečná bez nároku na vícepráce a další materiál"
14. Přijetí dotace od KúPK na udržení malé kamenné prodejny v Třemešném ve výši 25.000,- Kč
a současně pověření pro starostu k podpisu smlouvy
15. Pronájem bytu č. 3 čp. 68 Třemešné za podmínky přihlášení k trvalému pobytu v obci a výše
nájmu včetně příspěvku do fondu oprav 3.600,- Kč měsíčně na dobu 3 let s automatickým
prodlužováním za podmínek dodržení nájemní smlouvy
16. S platností od 1.5.2020 stanovuje zastupitelstvo obce novou cenu stočného za 1 rrr' ve výši
16,10 Kč včetně DPH
17. Souhlas s umístěním stavby montované garáže na pozemku st.p.č. 31 k.ú. Třemešné v těsné
blízkosti hranice pozemku p.č. 1517/3 k.ú. Třemešné ve vlastnictví obce
18. Zaslání výzvy č. 3 k uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 2964/2 k.ú. Nová Ves pod
Přimdou k 31.8.2020. Pokud k tomuto datu nedojde k uzavření kupní smlouvy, zastupitelstvo
obce na dalším jednání zruší souhlas s prodejem pozemku a zveřejní nový záměr prodeje.
19. Souhlas se zamýšlenou stavbou "skladu nářadí na pozemku p.č. 1634 k.ú. Třemešné" za
předpokladu, že budou dodrženy průjezdné poměry
20. Pověření pro kontrolní výbor obce Třemešné k provedení kontroly bytových domů čp. 85, 86,
87 a 88 Třemešné ve vlastnictví obce dne 18.7.2020

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Kontrolu plnění usnesení ze dne 20.4.2020
2. Informaci o zpracovávání urbanistické studie plánované zástavby na pozemku p.č. 1090 k.ú.
Bezděkov u Třemešného

3.
4.
5.
6.
7.

Poděkování Stodské nemocnice za poskytnutý finanční dar
Poděkování hejtmana Plzeňského kraje všem za pomoc v boji s nákazou COVID - 19
Žádost o informaci týkající se stavebních parcel v obci
Nesouhlasné stanovisko SŽDC s prodejem pozemku p.č. 1698 k.ú. Třemešné
Informaci starosty obce o předpokládaných daňových výnosech obce pro rok 2020
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-Co V-2
8. Příprava pouťových oslav v Třemešném bude probíhat s tím, že konečné rozhodnutí o konání
pouti padne cca 14 dnů před dnem jejího zahájení

Zastupitelstvo

obce neschvaluje

1. poskytnutí příspěvku na provoz Linky bezpečí
2. investice dle nabídky firmy Clear Investment s.r.o.

Zas tu pitelstv o obce pověřuje
1. Starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. EP-120002285NB/00 1 týkající se pozemků p.č. 117/1 a 117/1 O k.ú. Třemešné
2. Starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. EP-1200002285NB/002 týkající se pozemku p.č. 1047/2 k.ú. Bezděkov u Třemešného
3. Starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-120000217NB/00l týkající se pozemku p.č. 487/33 k.ú. Nová Ves pod Přimdou
4. Starostu obce podpisem dodatku smlouvy s firmou IGRO S.LO. Tachov o provádění služby
svozu komunálního odpadu
5. Starostu obce podpisem formuláře o zařazení obce do území působnosti MAS Český les, z.s.,
na programové období 2021 - 2027
6. Starostu obce podpisem smlouvy o dotaci s KúPk na akci "Obnova dětských hřišť
v Třemešném a Nové Vsi"
7. Starostu obce podpisem smlouvy o dotaci s KúPk na akci "Oplocení sportovního areálu
Třemešné"
8. Starostu obce přípravou a podpisem smlouvy s firmou Ploty Šmíd - Miroslav Šmíd, Zdice
9. Starostu obce podpisem smlouvy o dotaci s KúPk PK na udržení malé kamenné prodejny a
současně podpisem smlouvy mezi obcí Třemešné a příjemcem dotace (provozovatel obchodu)
10. Starostu obce přípravou a podpisem nájemní smlouvy na byt č. 3 čp. 68
11. Starostu obce zasláním souhlasného stanoviska s umístěním stavby montované garáže
12. Starostu obce zaslání výzvy č. 3 k uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 2964/2 k.ú. Nová
Ves pod Přimdou k 31.8.2020
13. Starostu obce zasláním souhlasného stanoviska se zamýšlenou stavbou skladu nářadí
14. Starostu obce zasláním zamítavého stanoviska Lince bezpečí, z.s.
15. Starostu obce zasláním zamítavého stanoviska firmě Clear Investment S.LO.
16. Kontrolní výbor k provedení kontroly bytových domů čp. 85, 86, 87 a 88 Třemešné ve
vlastnictví obce dne 18.7.2020

V Třemešném

1.7.2020
Kristián Ebenhoh
starosta o

Zapsala a opsala: p. Turková
Ověřovatelé: p. Duraj, p. Myslivec
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