Usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce Třemešné
konaného dne 3.2.2020
Zastupitelstvo obce volí
ověřovatele zápisu: sl. Málkovou a p. Slámu

Zastupitelstvo obce schvaluje
1.
2.
3.
4.

Program zasedání
Ověřovatele zápisu
Kontrolu plnění usnesení ajeho ověření ze dne 9.12.2019
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti Třemešné, TC, Bezděkov p.p.č. 722/2,
kNN IP-12-0004342NB/Ol
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
SOBS VBO/60 12/20 19
Pověření pro starostu k podpisu kupní smlouvy na bytovou jednotku čp. 68/3 v Třemešném
a podání návrhu na vklad
Koupi pozemku p.č. 1785 k.ú. Třemešné o výměře 4 m2 za cenu 40,- Kč za 1m2, s tím, že
náklady spojené s koupí pozemku a vkladem do KN ponese kupující (Obec Třemešné)
Pronájem pozemku p.č. 19/1 k.ú. Bezděkov u Třemešného mimo jiné za podmínek
a) smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to 1 roku s automatickým prodlužováním vždy
o 1 rok
b) výpovědní lhůta bude činit nejméně 2 měsíce před uplynutím platnosti doby nájmu
c) obec si vyhrazuje právo dočasného uložení materiálu nebo zařízení na pronajímaném
pozemku, a to vždy po vzájemné dohodě
Pronájem hřbitova k.ú. Nová Ves pod Přimdou na dobu určitou a to 10 let s výší nájemného
1.000,- Kč za rok, s tím že bližší podmínky pronájmu budou uvedeny v nájemní smlouvě
Stížnost na nevhodné chování sousedů bude obec řešit exaktním způsobem a nájemníci
budou pozváni k jednání, kde budou seznámeni s navrhovaným řešením
Nového člena kontrolního výboru pana Petra Duraje
Pověření pro kontrolní výbor obce Třemešné k provedení fyzické kontroly stavu bytového
domu čp. 85, 86, 87 a 88 v Třemešném a kontrolou smlouvy o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou svou činností a činností třetích osob na předmětu nájmu (viz nájemní
smlouva)
ZO bere na vědomí žádost vlastníka nemovitosti čp. 26 v Třemešném o povolení pokácení
stromu na pozemku p.č. 34 a st.p.č. 33 k.ú. Třemešné a požaduje dodání znaleckého
posudku stavu stromu, ohrožení majetku a osob
č.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

č.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1.
2.
3.
4.

Kontrolu plnění usnesení ze dne 9.12.2019
Nabídku na dárkové kazety s mincí pro děti při vítání občánků
Zprávu finančního výboru obce Třemešné z provedené kontroly dne 26.11.2019
Žádost vlastníka nemovitosti čp. 26 v Třemešném o povolení pokácení stromu na pozemku
p.č. 34 a st.p.č. 33 k.ú. Třemešné
5. Informaci o výnosu Tříkrálové sbírky v obci Třemešné ajejích spádových obcích - celkem
bylo vybráno 5.532,- Kč
6. Informaci o uzavření smlouvy č. 1002992031 o bezúplatném převodu pozemků p.č. 11/1 a
41 k.ú. Nová Ves pod Přimdou a p.č. 1587 k.ú. Třemešné od Státního pozemkového úřadu
7. Informaci o uzavření smlouvy
1001992031 o bezúplatném převodu pozemku p.č. 3007
k.ú. Nová Ves pod Přimdou od Státního pozemkového úřadu
č.

8. Informaci o stavu finančních prostředků na účtech u KB, ČNB, ČSOB a v pokladně ke dni
31.12.2019 - celkem 28.089.106,88 Kč
9. Informaci o podání žádosti o dotaci na dětská hřiště v Třemešném a Nové V si z programu
"Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020" vyhlášeným Krajským
úřadem Plzeňského kraje
10. Informaci o podání žádosti o dotaci na oplocení fotbalového hřiště v Třemešném z programu
"Podpora vybudování a modemizace sportovišť 2020" vyhlášeným Krajským úřadem
Plzeňského kraje
Zastupitelstvo obce neschvaluje
1. Nabídku na dárkové kazety s mincí pro děti při vítání občánků s tím, že nemá zájem na
změnu již dříve schválených podmínek týkajících se vítání občánků
Zastupitelstvo obce pověřuje
1. Starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti Třemešné, TC,
Bezděkov p.p.č. 722/2, kNN Č. IP-12-0004342NB/Ol
2. Starostu obce podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby Č. SOBS _VBO/60 12120 19
3. Starostu obce přípravou a podpisem kupní smlouvy na bytovou jednotku čp. 68/3
v Třemešném a podáním návrhu na vklad
4. Starostu obce přípravou a podpisem kupní smlouvy na pozemek p.č. 1785 k.ú. Třemešné
a vkladem do katastru nemovitostí
5. Starostu obce přípravou a podpisem nájemní smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 19/1 k.ú.
Bezděkov u Třemešného se zapracováním těchto podmínek
a) smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to 1 roku s automatickým prodlužováním
vždy o 1 rok
b) výpovědní lhůta bude činit nejméně 2 měsíce před uplynutím platnosti doby nájmu
c) obec si vyhrazuje právo dočasného uložení materiálu nebo zařízení na pronajímaném
pozemku, a to vždy po vzájemné dohodě
6. Starostu obce přípravou a podpisem nájemní smlouvy na pronájem hřbitova k.ú. Nová Ves
pod Přimdou na dobu určitou a to 10 let s výší nájemného 1.000,- Kč za rok se
zapracováním podmínek pronájmu
7. Starostu obce zasláním vyjádření za k nabídce dárkové kazety pro děti
8. Starostu obce zasláním vyjádření ZO ke stížnosti na nevhodné chování nájemce obecního
bytového domu
9. Starostu obce zasláním stanoviska ZO k žádosti o povolení pokácení stromu na pozemku
p.č 34 a st.p.č. 33 k.ú. Třemešné
10. Kontrolní výbor obce Třemešné provedením fyzické kontroly stavu bytového domu čp. 85,
čp. 86, čp. 87 a čp. 88 v Třemešném a kontrolou smlouvy o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou svou činností a činností třetích osob na předmětu nájmu (viz nájemní
smlouva)
V Třemešném 5.2.2020
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Zapsala a opsala: p. Turková
Ověřovatelé: sl. Málková a p. Sláma

