Usnesení č. 12 ze zasedání
Zastupitelstvo

zastupitelstva

obce Třemešné

konaného

dne 20.4.2020

obce volí

ověřovatele zápisu: p. Gebauera a p. Končického
Zastupitelstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

obce schvaluje

Program zasedání
Ověřovatele zápisu
Kontrolu plnění usnesení ajeho ověření ze dne 3.2.2020
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Pravidla pro vyřizování petic a stížností
Na základě novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev - od
1.5.2020 neuvolněný starosta 28.946,- Kč; neuvolněný místostarosta 13.026,- Kč; předseda
výboru 2.894,- Kč a člen výboru 2.412,- Kč
Smlouvu a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-0014840NB/03 mezi obcí Třemešné a ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou firmou
ENERGON Dobříš s.r.o .. Současně schvaluje stanovisko k realizaci stavby a vstupem na
pozemek za podmínky uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu pokud
nebude dohodnuto jinak.
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Třemešné a SÚSPK - kanalizační
stoka a kanalizační přípojky .Pavlíkov u Třemešného - odkanalizování obce"
Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti a současně
pověřuje starostu podpisem smlouvy pro rok 2020
Poskytnutí individuální dotace Stodské nemocnici ve výši 20.000,- Kč na zakoupení
přístrojového vybavení
Vydání souhlasu s dodatečnou legalizací stavby s názvem "Třemešné, TC, č.p. 28 legalizace vNN"
Dotační program obce Třemešné na podporu výstavby zařízení pro domácí čištění
odpadních vod CDČOV 2020-2025)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu č.3 v bytovém domě čp. 68 Třemešné

14. Poustoupení stížnosti na uživatele bytu č. 2 v bytovém domě čp. 69 Třemešné přestupkové

komisi při Městském úřadu v Boru
Zastupitelstvo

obce bere na vědomí

1. Kontrolu plnění usnesení ze dne 3.2.2020
2. Informaci o zrušení Hudebního léta Borska 2020
3. Žádost vlastníka nemovitosti čp. 36 Dubec o investiční příspěvek na domácí ČOV a pověřuje
starostu obce zasláním podmínek poskytnutí dotace dle schváleného dotačního programu
DČOV 2020 - 2025
4. Stížnost na uživatele bytu č. 2 v bytovém domě čp. 69 Třemešné
Zastupitelstvo

obce neschvaluje

1. Nabídku Sdružení místních samospráv ČR na poskytování služby "Autorská práva
jednoduše"

Zastupitelstvo obce pověřuje
1. Starostu obce podpisem Smlouvy a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV -12-00 14840NB/03 mezi obcí Třemešné a ČEZ Distribuce a.s.,
zastoupenou firmou ENERGON Dobříš s.r.o .. Současně zasláním schváleného stanovisko
k realizaci stavby a vstupem na pozemek za podmínky uvedení všech dotčených pozemků
do původního stavu pokud nebude dohodnuto jinak.
2. Starostu obce podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Třemešné a
SÚSPK - kanalizační stoka a kanalizační přípojky .Pavlíkov u Třemešného - odkanalizování
obce"
3. Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti pro rok 2020
4. Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí individuální dotace Stodské nemocnici ve výši
20.000,- Kč na zakoupení přístrojového vybavení
5. Starostu obce zasláním souhlasu s dodatečnou legalizací stavby s názvem "Třemešné, TC,
č.p. 28 -legalizace vNN
6. Starostu obce zasláním podmínek pro poskytnutí dotace dle schváleného dotačního programu
DČOV 2020 - 2025 vlastníkovi nemovitosti čp. 36 Dubec na domácí ČOV
7. Starostu obce zveřejněním záměru pronájmu bytu č. 3 čp. 68 Třemešné
8. Starostu obce postoupením stížnosti na uživatele bytu Č. 2 v bytovém domě čp. 69 Třemešné
přestupkové komisi při Městském úřadu v Boru
V Třemešném 22.4.2020
Kristián Ebenhčh

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

