Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Třemešné
konaného dne 8.9.2005
v kanceláři obecního úřadu
Usnesení zastupitelstva
1.

zastupitelstvo obce schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.

Program zastupitelstva
Kontrolu usnesení
Ověřovatele zápisu p. Altmana a p. Rolníkovou
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005, která stanoví část společného školského
obvodu základní školy
Prodej pozemku p.č. 346/3 a 371/3 k.ú. Bezděkov, p.p.č. 53/3 v k.ú. Pavlíkov
Ţádost o bezúplatný převod p.p.č. 2825/3 k.ú. Nová Ves od Státního statku
Křimice na obec
Ţádost o převod pozemků ve veřejné nabídce od PF ČR p.p.č. 831/2 k.ú. Třemešné
Počátek stavby kanalizace od obchodu k nádraţí ve vlastní reţii ještě letos, pokud
neporušíme pravidla ţádosti o celou dotaci
Firmu STAKUS – INGSTAV Tachov k zahájení práce na kanalizaci jako
výherce výběrového řízení
10. Uzavření smlouvy s p. Berkym na opravu břehů potoka u mostku v Dubci do
50.000,- Kč včetně DPH
11. Zhotovení znaků a praporu obce
zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Výsledek hospodaření za 1 – 8 / 2005
2. Ukončení smlouvy s firmou TACHO - VAK k 30.11.2005 a uzavření nové smlouvy
s p. Slepičkou ze Stříbra na vodné a stočné
3. Vykácení stromů na p.p.č. 243/4 k.ú. Třemešné, smlouva na odkoupení pozemku
od PF jiţ podepsána
4. Vyjádření p. Nováka ohledně odkoupení Mš
5. 16.9.2005 bude předán dekret na znak obce Třemešné v Parlamentu ČR
6. Pečovatelská sluţba z Bělé nad Radbuzou – obědy, úklid, nákupy, apod.
7. Stíţnost p. Bělochové ohledně nepořádku u bytovky čp. 70

3.

zastupitelstvo obce ukládá
1. p. Altmanovi – dodat zápis z kontroly ohledně vykácených stromů na p.p.č. 243/4
2. p. Hálkovi – napsat dopis manţelům Vavřínkovým a p. Bizykové ohledně
neuţívání zahrádek

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.
Zapsala: p. Mládková
Opsala: p. Turková
Ověřili: p. Altman a p. Rolníková
Zveřejněno dne 12.9.2005

Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Třemešné
konaného dne 8.9.2005
v kanceláři obecního úřadu
Usnesení zastupitelstva
1. zastupitelstvo obce schvaluje
1. Program zastupitelstva
2. Kontrolu usnesení
3. Ověřovatele zápisu p. Altmana a p. Rolníkovou
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005, která stanoví část společného školského obvodu základní
školy
5. Prodej pozemku p.č. 346/3 a 371/3 k.ú. Bezděkov, p.p.č. 53/3 v k.ú. Pavlíkov
6. Ţádost o bezúplatný převod p.p.č. 2825/3 k.ú. Nová Ves od Státního statku Křimice na obec
7. Ţádost o převod pozemků ve veřejné nabídce od PF ČR p.p.č. 831/2 k.ú. Třemešné
8. Počátek stavby kanalizace od obchodu k nádraţí ve vlastní reţii ještě letos, pokud neporušíme
pravidla ţádosti o celou dotaci
9. Firmu STAKUS – INGSTAV Tachov k zahájení práce na kanalizaci jako výherce výběrového řízení
10. Uzavření smlouvy s p. Berkym na opravu břehů potoka u mostku v Dubci do 50.000,- Kč
včetně DPH
11. Zhotovení znaků a praporu obce
2. zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Výsledek hospodaření za 1 – 8/2005
2. Ukončení smlouvy s firmou TACHO-VAK k 30.11.2005 a uzavření nové smlouvy s p. Slepičkou
ze Stříbra na vodné a stočné
3. Vykácení stromů na p.p.č. 243/4 k.ú. Třemešné, smlouva na odkoupení pozemku od PF jiţ
podepsána
4. Vyjádření p. Nováka ohledně odkoupení MŠ
5. 16.9.2005 bude předán dekret na znak obce Třemešné v Parlamentu ČR
6. Pečovatelská sluţba z Bělé nad Radbuzou – obědy, úklid, nákupy, apod.
7. Stíţnost p. Bělochové ohledně nepořádku u bytovky čp. 70
3. zastupitelstvo obce ukládá
1. p. Altmanovi – dodat zápis z kontroly ohledně vykácených stromů na p.p.č. 243/4
2. p. Hálkovi – napsat dopis manţelům Vavřínkovým a p. Bizykové ohledně neuţívání zahrádek
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.
Zapsala: p. Mládková
Opsala: p. Turková
Ověřili: p. Altman a p. Rolníková
Zveřejněno dne 12.9.2005

