Usnesení č. 15 ze zasedání
Zastupitelstvo

zastupitelstva

obce Třemešné

konaného

dne 2.11.2020

obce volí

ověřovatele zápisu: sl. Málkovou a p. Slámu
Zastupitelstvo

obce schvaluje

1.
2.
3.
4.

Program zasedání
Ověřovatele zápisu
Kontrolu plnění usnesení a jeho ověření ze dne 7.9.2020
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti Č. IV-12-0012519/1NB Třemešné, TC,
č.p. 12 - kNN
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním stavby Dubec, TC, č.p. 40 č.IV-12-0016935/1NB
dle situačního plánu za podmínek zachování manipulačního vjezdu do potoka a uvedení
pozemků do původního stavu. V případě poškození výsadby její obnovení. Zastupitelstvo
obce si vyhrazuje právo převzetí předmětných pozemků po ukončení stavby
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Dubec,
TC, č.p. 40 č.IV-12-0016935/1NB
7. Souhlasí s umístěním stavby Třemešné, TC, č.p. 28 -legalizace vNN č. 1E-12-0008070
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. 1E-12-0008070NBl
9. Pronájem pozemku p.č. 487/42 k.ú. Nová Ves pod Přimdou žadateli na dobu 10 let
10. Prodej pozemku p.č. 1487 k.ú. Pavlíkov u Třemešného žadateli
11. Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1263 a 1146 k.ú. Bezděkov u Třemešného
12. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s navrhovaným zněním smlouvy o zřízení služebnosti podle
§ 1257 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi Obcí Třemešné a panem
_
předložené zastupitelstvu k projednání, ale současně dává souhlas se
~mene
na části pozemku p.č. 32/1 k.ú. Bezděkov u Třemešného dle
přiloženého situačního nákresu
13. Rozpočtové opatření Č. 3/2020
14. Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi SZIF a obcí Třemešné
číslo 20/007/19210/232/041/000166 na vybavení střelnice - vrhačka
15. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o dělení a scelování pozemků p.č. 86/1; 86/2 a
p.č. 86/3 k.ú. Třemešné. K uvedenému záměru nemá zastupitelstvo obce výhrady
Zastupitelstvo

obce bere na vědomí

1. Kontrolu plnění usnesení ze dne 7.9.2020
2. Přípravu rozpočtu na rok 2021
3. Žádost o uzavření
o zřízení služebnosti
§ 1257 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.,
mezi Obcí Třemešné
4. Žádost o přeložení
řadu na pozemku st.p.č. 21 k.ú. Třemešné
5. Žádost o dělení a scelování pozemků p.č. 86/1; 86/2 a 86/3 k.ú. Třemešné
6. Dopis Střediska Víteček Čemošín se žádostí o finanční podporu na provozní náklady
sociálního střediska Víteček na rok 2021
Zas tu pitelstv o obce neschvaluje
1. Poskytnutí finančního příspěvku středisku Víteček Čemošín na poskytování služeb, protože
poskytuje příspěvky v našem regionu

Zastupitelstvo obce pověřuje
1. Starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-0012519/lNB Třemešné, TC, č.p. 12 - kNN
2. Starostu obce zasláním vyjádření stanoviska k zamýšlené stavbě Dubec, TC, č.p. 40
3. Starostu obce podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby Dubec, TC, č.p. 40 č.IV-12-0016935/1NB
4. Starostu obce zasláním souhlasného stanoviska s umístěním stavby Třemešné, TC, č.p. 28legalizace vNN č. 1E-12-0008070
5. Starostu obce podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcnéhobřemene a dohodu o
umístění stavby č. 1E-12-0008070NBl
6. Starostu obce podpisem nájemní smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 487/42 k.ú. Nová Ves
pod Přimdou na dobu 10 let žadateli
7. Starostu obce přípravou a podpisem smlouvy o prodeji pozemku p.č. 1487 k.ú. Pavlíkov u
Třemešného žadateli
8. Starostu obce zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1263 a 1146 k.ú. Bezděkov u
Třemešného
9. Starostu obce zasláním stanoviska zastupitelstva obce k návrhu smlouvy o zřízení služebnosti
podle 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi Obcí Třemešné
10.

obce podpisem dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi
SZIF a obcí Třemešné číslo 20/007/19210/232/041/000166 na vybavení střelnice - vrhačka
11. Starostu obce zasláním stanoviska k žádosti o dělení a scelování pozemků p.č. 86/1; 86/2 a
p.č. 86/3 k.ú. Třemešné
12. Starostu obce zasláním stanoviska zastupitelstva obce Středisku Víteček Čemošín
13. Starostu obce zasláním stanoviska zastupitelstva obce k žádosti o přeložení vodovodního
řadu na pozemku st.p.č. 21 k.ú. Třemešné a zajištěním více informací a právního posouzení
situace

V Třemešném 4.11.2020

Zapsala a opsala: p. Turková
Ověřovatelé: sl. Málková, p. Sláma

