Usnesení
ze zasedání obecního zastupitelstva č. 11/2015
ze dne 18.11.2015
1. OZ ukládá:
1. Starostce- připravit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku a výměnu vodoměrů
s prodloužením termínů ukončení a převzetí díla.
2. Starostce a místostarostovi -oslovit firmu na zhotovení kanalizačních přípojek k domu č.p.
105 a k domu č.p.6
3. Všem zastupitelům- připravit návrh cenových limitů pro hospodaření úřadu
2. OZ schvaluje :
1. Program zasedání OZ na den 18.11.2015 s navrženou změnou (bod2. Smluva s firmou F.
Mráz- voda,topení plyn.
2. Zapisovatel usnesení OZ: Ing. Josef Červinka,
zapisovatel zápisu OZ: Marta Bartošová,DiS,
ověřovatelé: Stanislav Kolda, Petr Hrečin
3. Prodloužení termínu zhotovení výměny domovních vodoměrů pro firmu F.Mráz- voda,
topení,plyn do 8.12.2015.
4. Propojení dvou kanalizačních přípojek k č.p. 105 a k č.p.6 na obecní náklady.
5. Záměr pronájmu pozemku p.č. 183/3 a 223/2 za minimální cenu 0,10 Kč/m2/rok.
6. Pronájem pozemku p.č. 1211/4 v k.ú. Lesná u Tachova o výměře 5 845 m2 za minimální
cenu 650 Kč/rok za celý pozemek.Výběr pachtýře bude proveden obálkovou metodou, obálky
budou doručeny do 9.12.2015 do 17.00. do kanceláře OÚ.
7. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 570 v k.ú. Lesná u Tachova (dle budoucího GP) od
státního pozemkového úřadu. GP objedná a uhradí pan Ivan Packan.
8. Jednací řád zastupitelstva obce Lesná s platností od 18.11.2015.
9. Prodej pozemku p.č. 1434/50 o výměře 28 m2 za cenu 15 Kč/m2 + cena GP.
10.Záměr pronájmu pozemku p.č. 538/1 v k.ú. Lesná u Tachova za minimální cenu 0,10
Kč/m2/rok.
11.Záměr prodeje pozemku p.č. 590 v k.ú. Lesná u Tachova za minimální cenu 10 Kč/m2.
12.Neobnovení žádosti o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bažantov (dle přílohy).
13.smlouvu o pronájmu pohostinství na zámku od 1.11.2015 panu Filipu Besmákovi za 1 000
Kč/měsíc + energie na dobu neurčitou.
14.Nabídku firmy Kalora na opravu kotle VM 100 v kotelně OÚ za cenu 40 162 kč bez DPH.
15. Rozpočtové provizorium na rok 2016.
16. Návrh na odpis nepotřebného a rozbitého majetku v celkové výši 7 496,88 Kč dle přílohy.
17. Usnesení č.11/2015 ze dne 18.11.2015.
3. OZ bere na vědomí :
1. Plán činnosti Kontrolního výboru na druhé pololetí roku 2015.
2. Existenci nájemní smlouvy č. 84N14/31 na pozemek p.č.570 v k.ú. Lesná..
3. Ředitelské volno na den 16.11.2015 v ZŠ Lesná.
4. Petici občanů obce Lesná.
5. Nabídku firmy Bohumil Novohradský stavitel na odkanalizování zámku a školy.
6. Nabídku pana Mudrocha na Rozsvícení vánočního stromu.

4. OZ neschvaluje:
1. Prodej pozemku p.č.75 V k.ú. Lesná o výměře 1164 m2. Obec nemá zájem tento pozemek
prodat.
5. OZ ruší:
1. Jednací řád zastupitelstva obce Lesná ze dne 25.11.2014.
V Lesné dne 18.11.2015
Zapsal :

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

Ověřil:

Stanislav Kolda

……………………..

Petr Hrečin

……………………..

Starostka obce: Mgr. Jitka Uhlíková

…………………….

