Usnesení č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Třemešné
konaného dne 27.4.2006
v kanceláři obecního úřadu
1. zastupitelstvo obce schvaluje
1. Program zastupitelstva
2. Kontrolu plnění usnesení
3. Ověřovatele zápisu p. Altmana a p. Rolníkovou
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třemešné za rok 2005
5. Finanční hospodaření obce za rok 2005
6. Smlouvu o provedení díla /oprava staré hasičárny/ - firma STAKUS INGSTAV
7. Zhotovitele kanalizačních přípojek – firma STAKUS INGSTAV
8. Vnitřní směrnici obce Třemešné k zabezpečení vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
9. Vnitřní směrnici o evidenci majetku a provádění inventarizačních prací
10. Organizační řád obecního úřadu
11. Vnitřní směrnici starosty obce Třemešné, kterou se řídí účetnictví
12. Pracovní řád
13. Koupi pozemku p.č. 243/4 v k.ú. Třemešné od PF ČR
14. Navýšení odměn zastupitelů od 1.3.2006
15. Ponížení výsledné částky odměny p. Altmana na polovinu do konce volebního období
16. Prodej pozemku p.č. 199/2 k.ú. Nová Ves
17. Vzájemný prodej mezi p. Fantovou a obcí p.p.č. 1079/5 a p.p.č. 1521/4 v k.ú. Třemešné
18. Pronájem pozemků p.č. 1637/3; 64/10; 85/2; 2734/2; 1636; 1634 v k.ú. Nová Ves
19. Uzavření smlouvy o výpůjčce 4 kontejnerů se společností EKO KOM Praha
20. Prominutí penále manželům Vavřínkovým
21. Příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 7.880,- Kč
22. Prominutí poplatku za odpady v celé výši Kadlecové L., Myslivcové K., Pavláskové M.
23. Výstavbu hřiště p.p.č. 2425/1 a st.p.č. 297 v k.ú. Nová Ves s tím, že je nutno vytyčit trasu
vodovodu, pokud vodovod povede pod hřištěm, tak udělat přeložku nebo posunout hřiště
na náklady žadatele
24. Přemístění poštovní schránky
25. Znak obce a TJ Jiskra na dresy fotbalistů
2. zastupitelstvo obce neschvaluje
1. žádost o prodej pozemku p.č. 610/1 v k.ú. Nová Ves 4 hlasy pro zamítnutí 1 proti
3. zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce
- jednat s p. Mourkem ohledně příkopu při zahradě
- jednat s firmou IGRO Tachov ohledně nového kontejneru na hřbitov do Dubce
- statek Křimice – bezúplatný převod cesty u Josefina Nová Ves
4. zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. vodojem na pozemku Lesů ČR
2. cesta k MŠ – narovnat vlastnictví pozemků do souladu
3. sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu, železného šrotu dne 6.5.2006
4. nepodílet se na financování LSPP Tachov, pokud nedoloží financování za r. 2005
5. úpravu hrobů na hřbitově v Dubci
6. nákup střešní krytiny na přístřešek pro uskladnění dřeva a úřední desky
7. májka na hřišti dne 30.4.2006
8. skautský oddíl Junák Praha – letní tábor
9. odvoz hlíny z návsi v Pavlíkově do Dubce p. Gebauerovi, poškozená kanalizace, kolik zaplatil p.
Gebauer za hlínu
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce, pouze bod číslo 2.
zastupitelstvo obce neschvaluje - čtyřmi hlasy zamítnuto a jeden hlas proti.
Zapsala: p. Mládková
Opsala: p. Turková
Ověřili: p. Altman a p. Rolníková
Zveřejněno dne 2.5.2006

