Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Třemešné
konaného dne 24.9.2012
Zastupitelstvo obce
I. volí
ověřovatele zápisu: p. Slámu a p. Myslivcovou
II. schvaluje
1. program zasedání
2. ověřovatele zápisu
3. kontrolu plnění usnesení a jeho ověření ze dne 27.6.2012
4. nákup pozemku p.č. 1325/26 o výměře 298 m2 ostatní plocha v k.ú. Dubec za
dohodnutou cenu 100,- Kč za 1 m2 + náklady na vklad
5. darovací smlouvu mezi Římskokatolickou farností Horšovský Týn (dárce) a Obcí
Třemešné (obdarovaný) na pozemek st. p.č. 48 o výměře 165 m2 v k.ú. Třemešné
6. prodej p.č. 1049/1o výměře 146 m2 a 62/1 o výměře 13 m2 v k.ú. Bezděkov u
Třemešného
7. prodej p.č. 1066/3 o výměře 476 m2 v k.ú. Třemešné
8. projednání žádosti Lesů ČR o souhlas vlastníka pozemku se zápisem vodního
díla – hráze nádrže na Pavlíkovském potoce do katastru nemovitostí. Bude
projednáno na pracovním jednání a po konzultaci s právníkem zastupitelstvo
obce rozhodne na veřejném zasedání.
9. zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1325/5 o výměře 45 m2 a p.č. 1325/33 o
výměře 10 m2 v k.ú. Dubec
10. zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1482 o výměře 1443 m2 v k.ú. Dubec
11. zastupitelstvo obce vydává souhlas a podporuje otevření nové mateřské školy
ADÉLKY a environmentálního centra v Mašovicích
III. bere na vědomí
1. kontrolu plnění usnesení ze dne 27.6.2012
2. proběhla kontrola lesa inspekcí životního prostředí – zpráva zatím nebyla doručena
3. zprávu hajného o probíhajících pracích v lese
4. informaci o pokračující výstavbě budovy víceúčelového zařízení na střelnici
5. posouzení smlouvy č. 01/2009 mezi Obcí Třemešné a občanským sdružením Dubec
sobě o společném užívání pozemků – návrh starosty, aby zúčastněné strany
připravily návrh smlouvy, který se zkonzultuje s právníkem, zveřejní na úřední
desce a po případných připomínkách schválí na veřejném zasedání
6. podání žádosti o dotaci na ČOV a kanalizaci v Nové Vsi z Operačního programu
Životního prostředí.
7. informaci o novele zákona o místních poplatcích za odpady od 1.1.2013. Novela
bude projednána na pracovním jednání a schválena na veřejném zasedání
8. pracovní jednání zastupitelstva proběhne v týdnu od 22.10. do 26.10.2012

V Třemešném 25.9.2012
Ladislav Kletečka
starosta obce

Zapsala a opsala: Turková
Ověřovatelé: p. Sláma
p. Myslivcová

