Usnesení

Č.

17 ze zasedání zastupitelstva obce Třemešné konaného dne 22.2.2021

Zastupitelstvo obce volí
ověřovatele zápisu: p. Duraje a p. Myslivce

Zastupitelstvo obce schvaluje
1.
2.
3.
4.

Program zasedání
Ověřovatele zápisu
Kontrolu plnění usnesení ajeho ověření ze dne 14.12.2020
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene služebnosti na části
pozemku p. 1055/4 k. Ú. Bezděkov u Třemešného dle předloženého návrhu smlouvy
5. Výsledek výběrového řízení na akci "Rybník na pozemku p.č. 1195 v k.ú. Bezděkov u
Třemešného", Schvaluje doporučení určeného vítěze - Západočeský STAVEX s.r.o.,
Smolovská 219,34526 Bělá nad Radbuzou a pověřuje starostu podpisem smlouvy o realizaci
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-0008070NB/001, stavba
"Třemešné, TC, č.p. 28 -legalizace vNN"
7. Nákup pozemků p.č. 3/2; 3/3; 1140/2; 1064/11 a st.p.č. 4/5; 4/1 včetně zemědělské stavby bez
č.p. v k.ú. Bezděkov u Třemešného o celkové výměře pozemků 1.089 m2 za dohodnutou
kupní cenu 350.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
8. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. Č. 487/42 k.ú. Nová Ves pod Přimdou
9. Obecně závaznou vyhlášku Č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
10. Uzavření smlouvy o investičním úvěru poskytovaným PGRLF v rámci programu Investiční
úvěry Lesnictví Č. 2058030621 na pořízení nového kolového traktoru, čelního nakladače a
jednonápravového návěsu. Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory sníženíjistiny
č.2059030601. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím převodu práva a o
výpůjčce Č. 2058030621-11 a uzavření zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění
Č. 2058030621-3. Současně pověřuje starostu obce podpisem výše uvedených smluv.
11. Zastupitelstvo obce nemá připomínky k předložené dokumentaci na stavbu "č. 11109
Napojení PS 018 Bělá nad Radbuzou na linii DN 1000"
12. Nového člena finančního výboru pana Jana Drgáče
13. Skácení přerostlých vrb na pozemku p.č. 1499/1 a 49/1 v k.ú. Třemešné na základě žádosti
majitele nemovitosti č.p. 29
14. Podání žádosti o neinvestiční dotaci na opravu pomníku v Třemešném z dotačního programu
"Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje"
vyhlášeného KúPK
15. Podání žádosti o dotaci na zachování malé kamenné prodejny v Třemešném z dotačního titulu
"Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2021" vyhlášeného KúPK
16. Podání žádosti o dotaci na zhotovení multifunkčního sportovního hřiště z dotačního titulu
"Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021" vyhlášeného KúPK
17. Při vítání nově narozených občánků poskytnout pro děťátko finanční odměnu 1.000,- Kč,
pamětní knížku našeho děťátka a dárkovou kazetu (osuška s kapucí, bryndák, 'žínka) a
maminkám kytičku
č.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Kontrolu plnění usnesení ze dne 14.12.2020
2. Zprávu výběrové komise o hodnocení nabídek na zakázku "Rybník na pozemku p.č. 1195
v k.ú. Bezděkov u Třemešného".
3. Žádost o pronájem pozemků p.č. 1211 a p.č. 1240/2 k.ú. Třemešné
4. Zprávu finančního výboru o provedené kontrole
5. Nabídku firmy GEO DATA na zpracování pasportu veřejného osvětlení s tím, že v současné
době ji nevyužije

6. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1636 v k.ú. Třemešné
7. Žádost o prodej stavebního pozemku v k.ú. Bezděkov u Třemešného z připravované zástavby
Zastupitelstvo obce neschvaluje
1. Proplácení výměny vybavení nájemních obecních bytů s odvoláním na nájemní smlouvu
Zastupitelstvo obce pověřuje
1. Starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na část pozemku
.č. 1055/4 k.ú. Bezděkov u Třemešného uzavřenou mezi Obcí Třemešné a žadatelem panem
bytem Bezděkov_
2. Starostu obce
smlouvy o dílo s firmou Západočeský STA VEX s.r.o. vítězem
výběrového řízení na zakázku "Rybník na pozemku p.č. 1195 v k.ú. Bezděkov u
Třemešného" .
3. Starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti Č. 1E-120008070NB/00l, stavba .Třemešné, 'I'C, č.p. 28 -legalizace vNN"
4. Starostu obce podpisem kupní smlouvy na pozemky p.č. 3/2; 3/3; 1140/2; 1064/11 a st.p.č,
4/5; 4/1 včetně zemědělské stavby bez č.p. v k.ú. Bezděkov u Třemešného o celkové výměře
pozemků 1.089 m2 za dohodnutou kupní cenu 350.000,- Kč
5. Starostu obce zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 487/42 k.ú. Nová Ves pod Přimdou
6. Starostu obce podpisem smlouvy o investičním úvěru poskytovaným PGRLF v rámci
programu Investiční úvěry Lesnictví Č. 2058030621 na pořízení nového kolového traktoru,
čelního nakladače a jednonápravového návěsu. Podpisem smlouvy o poskytnutí finanční
podpory sníženíjistiny Č. 2059030601, podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím
převodu práva a o výpůjčce č. 2058030621-11 a podpisem zástavní smlouvy k pohledávkám
z pojistného plnění č. 2058030621-3.
7. Starostu obce zasláním stanoviska ZO k dokumentaci na stavbu "č. 11109 Napojení PS 018
Bělá nad Radbuzou na linii DN 1000"
8. Starostu obce zasláním stanoviska zastupitelstva obce firmě GEO DATA
9 . Starostu obce podáním žádosti o neinvestiční dotaci na opravu pomníku v Třemešném
z dotačního programu "Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území
Plzeňského kraje" vyhlášeného KúPK
10. Starostu obce podáním žádosti o dotaci na zachování malé kamenné prodejny v Třemešném
z dotačního titulu "Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2021"
vyhlášeného KúPK
11. Starostu obce podáním žádosti o dotaci na zhotovení multifunkčního sportovního hřiště
z dotačního titulu "Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021" vyhlášeného
KúPK

V Třemešném 23.2.2021

Zapsala a opsala: p. Turková
Ověřovatelé: p. Duraj a p. Myslivec

