Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Třemešné
konaného dne 25.11.2004
v kanceláři obecního úřadu
Usnesení zastupitelstva
1. zastupitelstvo obce schvaluje
1. program zastupitelstva
2. kontrolu usnesení
3. ověřovatele zápisu
4. návrh rozpočtu na rok 2005
5. rozpočtová opatření na rok 2004
6. zásady prodeje dřeva z obecních lesů
7. dává souhlas ve věci bezúplatného převodu pozemků od PF ČR (viz seznam všech pozemkových
parcel v k.ú. Nová Ves, Třemešné, Bezděkov, Pavlíkov, Dubec)
8. zrušení obecně závazné vyhlášky obce Třemešné č. 1/2001 na úpravy výše cen prodeje nebo
pronájmu majetku obce
9. zastupitelstvo obce schvaluje, že příjmy z lesa nejsou hospodářskou činností obce
2. zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. příkaz starosty k provedení inventarizace za rok 2004
2. prodejní cenu dříví z obecních lesů za r. 2005
3. neposkytnutí příspěvku KÚ PK na dopravní obslužnost
4. veškeré připomínky k vodnému a stočnému k jednání s firmou TACHO VAK, zástupce firmy
p. Hanke zodpověděl dotazy občanů
5. dopis ze Západočeských sběrných surovin na převod budovy
6. pronájem obecních pozemků – p. Wolfové
7. SDH Třemešné – p. Stoklasa nahrazen p. Kortusem
8. zlikvidování černých skládek do jara 2005
9. kácení stromů okolo garáží u bytovek
10. zpracování projektů na dokončení ploch u bytovek, mostu a cesty v roce 2005
11. zprávu HZS Tachov z provedené kontroly
12. obecní rozhlas – do všech obcí najednou
13. žádost o hostování kolotočů o pouti na rok 2005
14. projekt na kabiny sportovců – hřiště
15. poděkování občanům za úklid a úpravu okolí domů
16. označit domy popisnými nebo evidenčními čísly pro lepší orientaci
17. pozemek nad zahrádkami je majetkem obce
18. povinnost včelařů informovat o stanovištích včelstev
19. zákaz jízdy s koňmi v lese mimo lesní cesty – lesní zákon z r. 1995
20. parkování u bytovek pouze po jedné straně, špatné odklízení sněhu
21. rybník na návsi v Třemešném není pronajatý (dotaz p. Kletečkové)
22. odvoz odpadů p. Malý N.Ves je nesprávné platit za odpady 2x – 1x jako občan a 1x jako
podnikatel
23. připomínka p. Malého – na Nové Vsi není kontejner na papír
3. zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce
1. napsat KÚ PK o navýšení autobusového odpoledního spoje z Přimdy do Pavlíkova a na Novou
Ves
2. nechat zpracovat znalecký posudek na čp. 54, budova bývalé Mš
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.
Zapsala: p. Mládková
Opsala: p. Turková
Ověřili: p. Rolníková a p. Altman
Zveřejněno dne 3.12.2004

