Usnesení č. 14 ze zasedání
Zastupitelstvo

zastupitelstva

obce Třemešné

konaného

dne 7.9.2020

obce volí

ověřovatele zápisu: p. Gebauer a p. Končický
Zastupitelstvo

obce schvaluje

1.
2.
3.
4.

Program zasedání
Ověřovatele zápisu
Kontrolu plnění usnesení a jeho ověření ze dne 29.6.2020
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0013969NB/002
Nová Ves, TC,
p.č. 2825/5-kNN
5. Souhlas se zamýšlenou stavbou č. IE-12-0007817, Nová Ves, TC, p.č. 11/3
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Nová
Ves, TC, p.p.č. 11/3 č. IE-12-0007817NB/001
7. Přijetí a zařazení poskytnuté dotace na dětská hřiště v Třemešném a Nové Vsi do rozpočtu
obce od Ministerstva pro Místní rozvoj ve výši 382.639,- Kč
8. Přijetí a zařazení poskytnuté dotace na techniku pro lesní hospodářství do rozpočtu obce od
SZIF ve výši 280.250,- Kč
9. Zařazení jednorázového nenávratného příspěvku ze státního rozpočtu do rozpočtu obce ve
výši 472.500,- Kč v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru
SARS Cov-2
10. Zveřejnění záměru obce pronájmu pozemku p.č. 487/42 k.ú. Nová Ves pod Přimdou
11. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1487 k.ú. Pavlíkov u Třemešného
12. Rozpočtové opatření č. 2/2020
13. Odstoupení od smlouvy č. 030PA00090 o dotaci od KúPk na akci "Obnova dětských hřišť
v Třemešném a Nové Vsi" ve výši 250.000,- Kč z důvodu poskytnutí dotace Ministerstvem
pro Místní rozvoj
14. Souhlas se změnou v územním plánu obce Třemešné, k.ú. Nová Ves pod Přimdou p.č. 2425/3
ve smyslu žádosti č.j. 56/2020/Tr
15. Na základě nečinnosti a s odkazem na výzvu č. 3 k uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č.
2964/2 k.ú. Nová Ves pod Přimdou rozhodlo zastupitelstvo o odstoupení od uzavření kupní
smlouvy.
19. Pověření pro starostu obce k podpisu zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce "Herní sestavy v obci Třemešné a Nové Vsi" a podpisu smlouvy
20. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč motoklubu vozíčkářů na transparentní účet

č. 115-1957790277/0100
Zastupitelstvo

obce bere na vědomí

1. Kontrolu plnění usnesení ze dne 29.6.2020
2. Zprávu kontrolního výboru z provedené kontroly nájemních bytů
3. Stížnosti občanů na nevhodné chování sousedů, rušení nočního klidu, nainstalované kamery,
nemožnost parkování občanů před bytovými domy z důvodu obsazení parkovacích míst auty
bez SPZ a vozidly, které nejsou používány
4. Problém napadání ostatních psů psem bojového plemene rodin~oto
řešila i
Policie CR.
v

Zastupitelstvo

obce pověřuje

1. Starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-120013969NB/001
Nová Ves, TC, p.č. 2825/5-kNN

2. Starostu obce zasláním souhlasného stanoviska k zamýšlené stavbě č. 1E-12-0007817, Nová
Ves, TC, p.č. 1113
4. Starostu obce podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby Nová Ves, TC, p.p.č. 11/3 č. 1E-12-0007817NB/00l
5. Starostu obce zveřejnění záměru obce pronájmu pozemku p.č. 487/42 k.ú. Nová Ves pod
Přimdou
6. Starostu obce zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1487 k.ú. Pavlíkov u Třemešného
7. Starostu obce zasláním dopisu o odstoupení od smlouvy č. 030PA00090 na dotaci
8. Starostu obce podpisem zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce "Herní sestavy v obci Třemešné a Nové Vsi" a podpisem smlouvy
9. Starostu obce postoupením stížnosti na rušení nočního klidu přestupkové komisi a umístění
kamer úřadu pro ochranu osobních údajů a řešit umístění autovraků dle místní vyhlášky o
využívání veřejných ploch.
10. Starostu obce zasláním zamítavého stanoviska Lince bezpečí, z.s.

V Třemešném

14.9.2020
Kristián Ebenhčh

Zapsala a opsala: p. Turková
Ověřovatelé: p. Gebauer, p. Končický
OBEC TŘEMEŠNÉ
Třemešné - Bezděkov 16
348 08, okres Tachov
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