Usnesení
ze zasedání obecního zastupitelstva č. 10/2015
ze dne 7.10.2015
1. OZ ukládá:
1. Místostarostovi zjistit požadavky na provoz vrtu (kácení, čistota)
2. Starostce a místostarostovi jednat s panem Jurajem Polanským ,č.p. 105 ohledně druhé
kanalizační přípojky -do 31.10.2015.
3. Předsedkyni kontrolního výboru doložit plán činnosti do konce roku 2015.
3. Předsedovi finančního výboru doložit plán činnosti do konce roku 2015.
4. Předsedovi finančního výboru doplnit zápis o kontrole ze dne 14.9.2015 s odstraněním
zákonných nedostatků.
5. Starostce požádat pana Packana o doplnění žádosti o pronájem pozemků.
6. Starostce zjistit podmínky Státního pozemkového úřadu k bezúplatnému převodu části
pozemku 570 v k.ú. Lesná.
7. Starostce řešit situaci s pobíhajícími psy ve spolupráci s přestupkovou komisí MěÚ Tachov.
8. Starostce řešit opatření ( nařízení obce) – Řád veřejného pohřebiště.
9. Starostce písemně doložit výpočet pro stanovení ceny poplatku za svoz odpadů.
10.Starostce zveřejnit ceny prodeje pozemků a pronájmu pozemků na webových stránkách
obce.
11.Řešit směnu pozemků a prodej pozemků s LČR,s.p. (cesty a vodárna).
12.Starostce vypracovat dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Mráz - výměna vodoměrů
v bytových domech pouze na patě domu.
13. Starostce vyzvat firmu OMEGA C+M k předložení protokolu o předání díla – Cesta od
č.p. 4 k č.p.150., nezaplatit fakturu a vyčkat na předávací protokol.
14.Starostce řešit možnosti zastřešení autobusové zastávky.
15Starostce přepracovat jednací řád zastupitelstva
2. OZ schvaluje :
1. Program zasedání OZ na den 7.10.2015.
2. Zapisovatel usnesení OZ: Ing. Josef Červinka,
zapisovatel zápisu OZ: Marta Bartošová,DiS,
ověřovatelé: Helena Vavřičková, Marta Danková,DiS
3. Výměna vodoměrů pro bytové domy na patě domu.
4. Rozpočtové opatření č.2/2015 ve výši 501 194,29 Kč dle přílohy.
5. Souhlas s využitím fondu rezerv ZŠ a MŠ Lesná na nákup nových počítačů a korfbalového
koše.
6. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1434/1 (dle GP) za min cenu 15 Kč / m2 + cena GP.
7. Příjem dotace z programu“ Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů Plzeňského kraje
v roce 2015“ ve výši 5 200 Kč na odbornou přípravu velitelů.
8. Prodej pozemku p.p.č. 29/19 v k.ú. Lesná o výměře 7 m2 (dle GP) za cenu 15 Kč/m2 +
cena GP panu Davidu Ölveczkemu.
9. Výsledek výběrového řízení na akci „Oprava zimního kluziště v Lesné“, vítězem je forma
REMOV Sport,s.r.o. s nabídkovou cenou 604 825,76 Kč vč.DPH a uzavření smlouvy o
dílo s touto firmou.
10.Zrušení čísel popisných a evidenčních v obci Lesná a Písařova Vesce, která neexistují, dle
přílohy.
11.Usnesení č. 10 ze dne 7.10.2015

3. OZ bere na vědomí :
1. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2016
2. Plán činnosti finančního výboru na r. 2015 – 2018
3.Úpravu položkového rozpisu č.1/2015
4.Zápis kontrolního výboru č.2/2015 ze dne 23.9.2015
5. Zápis finančního výboru ze dne 14.9.2015
6. Žádost pana Packana ohledně pozemku p.č.570 v k.ú.Lesná
7. Nabídku firmy ARBO na kropící zařízení

4. OZ neschvaluje:
V Lesné dne 7.10.2015
Zapsal :

Ing. Josef Červinka (místostarosta) ……………………..

Ověřil:

Helena Vavřičková

……………………..

Marta Danková,DiS

……………………..

Starostka obce: Mgr. Jitka Uhlíková

…………………….

