Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Třemešné
konaného dne 26.5.2005
v kanceláři obecního úřadu
Usnesení zastupitelstva
1. zastupitelstvo obce schvaluje
1. program zastupitelstva obce
2. kontrolu plnění usnesení
3. ověřovatele zápisu p. Janíčka a p. Rolníková
4. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třemešné za rok 2004 /audit/
5. příspěvek 500,- Kč Svazu tělesně postižených Bor
6. souhlas k sepsání dohody o školských obvodech – Stráž, Přimda
7. velitele družstva dobrovolných hasičů Třemešné – p. Kortus Libor
8. nákup ochranných přileb a opasků pro SDH Třemešné
9. nákup programu do PC informační systém SEIWIN na lesy
10. prodloužení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí na odkup pozemků p. Kuny do konce roku
2005
11. prodej vozíku k malotraktoru ROBI za 4.000,- Kč a příslušenství za 2.000,- Kč
12. pronájem pozemku p.č. 122/7 zahrada na 1 rok p. Havlíkové Marii
13. příspěvek na Regiontour Brno ve výši 1,- Kč/ na 1 obyvatele (doplatek), příspěvek na rok 2006
ve výši 2,- Kč/ na 1 obyvatele
2. zastupitelstvo obce ukládá
1. p. Hálkovi
- zavolat firmě, aby dodělala povrchové úpravy na IV. etapě kanalizace v Třemešném, kterou
prováděla na podzim roku 2004
- napsat dopis veliteli SDH Třemešné o zdravotních prohlídkách členů
2. kontrolní komisi – prověřit čí jsou vykácené lesy na p.p.č. 243/4
3. zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. hospodaření obce za leden – duben 2005
2. odborný lesní hospodář - p. Kunc Pavel
hajný obecních lesů - p. Suda Josef
3. dotace
- na opravu kabin na hřišti – nebyla přiznána KÚPK
- na nákup malotraktoru /Mikroregion Borsko/ činí 47.300,- Kč
- na kanalizaci v Třemešném – žádost podat až po vydání územního rozhodnutí
- na rok 2006 integrovaný záchranný systém – žádost podána
4. Sběr železa a velkoobjemový sběr odpadu – proběhl dne 23.4.2005
5. Opravu střechy márnice v Dubci provedl v 4/2005 p. Zíka
6. zprávu o provedení kontroly HZS Tachov
7. 18.6.2005 Jízda Saši Kolowrata od 10,00 – 17,00 hod /průjezd obcemi Třemešné, Nová Ves pod
Přimdou/
8. Zdravotnická záchranná služba PK – žádost o spolupráci ve věci označování nemovitostí číslem
popisným
9. Česká inspekce životního prostředí Plzeň – prošetření kácení dřevin v obci na základě stížnosti –
kácení bylo povoleno a odůvodněno / nebyl porušen zákon/
10. Město Domažlice – udělení pamětní medaile k 60. výročí ukončení 2. světové války –
p. Hermach Jan, p. Skřivánek Vladimír
11. Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov – ocenění bezpříspěvkových dárců krve –
Toman Jaroslav / stříbro/, Málková Lenka / bronz/
12. oprava mostku v Dubci u Beranů – opravit kameny
13. honební společenstva – obecní pozemky nepronajímat cizím zájemcům
14. cesta ke střelnici
15. kanalizační přípojky – napojení bude řešit s vlastníky nemovitostí dodavatel
16. cesta Sycherák – zpracovává se projekt
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.
Zapsala: p. Mládková
Opsala: p. Turková
Ověřili: p. Janíček a p. Rolníková
Zveřejněno dne 30.5.2005

