Usnesení č. 16 ze zasedání
Zastupitelstvo

zastupitelstva

obce Třemešné

konaného

dne 14.12.2020

obce volí

ověřovatele zápisu: p. Gebauera a p. Končického
Zastupitelstvo
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

obce schvaluje

Program zasedání
Ověřovatele zápisu
Kontrolu plnění usnesení a jeho ověření ze dne 2.11. 2020
Rozpočet obce na rok 2021 jako schodkový na straně příjmů ve výši 10.568.054,- Kč a na
straně výdajů ve výši 14.446.400,- Kč, schodek ve výši 3.878.346,- Kč bude hrazen
z přebytku let minulých. Závazným ukazatelem jsou paragrafy
Střednědobý výhled obce na období 2021 - 2023
Rozpočtové opatření Č. 4/2020 a současně pověření pro starostu obce k provedení
rozpočtového opatření k 31.12.2020 s tím, že nesmí být porušeno saldo příjmů a výdajů
oproti schválenému rozpočtu 2020
Obecně závaznou vyhlášku Č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Prodeje pozemků p. Č. 1263 a 1146 k. ú. Bezděkov u Třemešného
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku p. Č. 32/1 k. Ú.
Bezděkov u Třemešného dle předloženého návrhu smlouvy a přiloženého situačního nákresu
podání žádosti o podporu poskytovanou PGRLF a.s., program investiční úvěry lesnictví
Pověření pro starostu obce a zastupitele p. Gebauera projednáním připomínek na příslušných
úřadech ke studii "Obytné zóny Bezděkov"

Zastupitelstvo

obce bere na vědomí

1. Kontrolu plnění usnesení ze dne 2.11. 2020
2. Žádost o směnu pozemku p.č. 2239/3 k.ú. Nová Ves pod Přimdou ve vlastníctví žadatele za
pozemek p.č. 41 k.ú. Nová Ves pod Přimdou ve vlastnictví obce
Zastupitelstvo

obce neschvaluje

1. Přeložení vodovodního řadu na pozemku st.p.č. 21 k. Ú. Třemešné a pověřuje starostu obce
zasláním stanoviska. Obec nechá vodovodní řad zaměřit.
2. Umístění prezentace obce v publikaci "Abeceda první pomoci"
3. Účast a podporu projektu - omalovánky "Bezpečně na silnici"
Zastupitelstvo

obce pověřuje

1. Starostu obce přípravou a podpisem smlouvy o prodeji pozemku p. Č. 1146 a 1263 k. Ú.
Bezděkov u Třemešného žadateli
2. Starostu obce zasláním stanoviska zastupitelstva obce k návrhu smlouvy o zřízení
služebnosti podle § 1257 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., a podpisem smlouvy
3. Starostu obce zasláním stanoviska zastupitelstva obce k žádosti o přeložení vodovodního
řadu na pozemku st. p. Č. 21 k. Ú. Třemešné
4. Starostu obce a pana Karla Gebauera projednáním připomínek ke studii "Obytná zóna
Bezděkov" na příslušných úřadech
V Třemešném

17.12.2020

Zapsala a opsala: p. Turková
Ověřovatelé: p. Gebauer a p. Končický
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