Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Třemešné
konaného dne15.4.2004
v kanceláři obecního úřadu
Usnesení zastupitelstva obce
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program zasedání
2. kontrola usnesení z minulého zase dání
3. ověřovatelé zápisu
4. prodej části pozemku p.č. 1449/4 k.ú. Pavlíkov p. Borský a p. Rada
5. prodej části pozemku p.p.č. 289/6 k.ú. Bezděkov p. Skřivánek Václav
6. příspěvek 500,- Kč Svazu tělesně postižených Bor
7. příspěvek 500,- Kč Centru pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
8. odklad platby p. ing. J. Šmehyla nejpozději do 31.8.2004
9. obecně závaznou vyhlášku obce Třemešné č. 1/2004 - Požární řád
10. povolení táboření skautské středisko Polarit Praha
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. hranice CHKO Český les
2. hospodaření obce za 1. Q. 2004
3. předání pohostinství původním vlastníkům a doplatek nájem
4. žádost p. Karlové o odkoupení pozemku p.č. 724/1 – zamítnuto s tím, že je možno
odprodat pouze jako celek s p.p.č. 724/2, která je Pozemkového fondu
5. žádost p. Millerové o odprodej p.p.č. 70/3 – záměr nebyl zveřejněn, tak až poté
bude znovu projednáno
6. svoz nebezpečného odpadu 17.4.2004
sběr železa a velkoobjemových odpadů 24.4.2004
7. úprava hrobových míst
8. proběhlé setkání s důchodci 19.3.2004
9. oznámení p. Švelcha o pokácených stromech v Pavlíkově
10. pozemek za zahradami u bytovek je obce nikoliv Pozemkového fondu, ukončit
smlouvu o pronájmu
11. nepořádek v obci na veřejných prostranstvích
12. černá skládka na Nové Vsi
13. oprava veřejného osvětlení v Pavlíkově
14. připomínky občanů – nefunkčnost rozhlasu, opravy cest po výkopu kanalizace, lavička
v Dubci
15. ponechat stávající stav autobusových linek
3. Zastupitelstvo ukládá starostovi:
1. zjistit ceny a zajistit smlouvu se společností na ochranu bezpečnosti a ochrany zdraví
2. jednat s Městským úřadem Tachov ohledně útulku pro psy
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce Třemešné.
Zapsala: p. Mládková
Ověřili: p. Rolníková, p. Janíček
Opsala: p. Turková
Zveřejněno: 20.4.2004

