Usnesení
ze zasedání obecního zastupitelstva č. 16/2016
ze dne 23.5.2016
1. OZ ukládá:
1. Starostce- oslovit majitele pozemku, na němž je umístěn vrt
2. Starostce – stanovit pevný termín zhotovení prací při reklamaci firmě Omega
3. Starostce – oslovit firmu, která provádí servis veřejného rozhlasu k provedení oprav a
úprav počtu reproduktorů.
4. Starostce – oslovit společenství vlastníků bytového domu č.p.156 a paní Jitku
Gomolákovou ohledně krmení toulavých koček na veřejném prostranství
2. OZ schvaluje :
1. Zapisovatel usnesení OZ: Ing. Josef Červinka,
zapisovatel zápisu OZ: Marta Bartošová,DiS,
ověřovatelé: Marta Danková,DiS., Helena Vavřičková
2. Program zasedání OZ na den 23.5.2016
3. Pacht části pozemku p.č. 74 v k.ú. Lesná u Tachova o výměře 1395 m2 pro pana Vladimíra
Deckera. Pachtovné ve výši 0,30 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce.
4. Záměr prodeje části pozemku p.č. 94 v k.ú. Lesná u Tachova o výměře dle příslušného
geometrického plánu za minimální cenu 15 Kč/m2.
5. Prodej pozemku p.č. 1458 v k.ú. Lesná u Tachova o výměře 260 m2 panu Michalu
Gomolákovi, za cenu 26 Kč/m2. Ve smlouvě bude uvedeno, že si nabývající nechá fyzicky
vytýčit hranice pozemku.
6. Uvolnění peněz z investičního fondu ZŠ a MŠ Lesná ve výši 43 980 Kč na nákup
elektrického tálového sporáku do školní kuchyně.
7. Mimořádnou fyzickou a dokladovou inventarizaci v ZŠ a MŠ Lesná ke dni 30.6.2016.
8. Provedení auditu hospodaření ZŠ a MŠ Lesná v termínu po ukončení mimořádné
dokladové a fyzické inventarizace.
9. Prominutí částky 5 300 Kč z faktury č. 302 733 za vodné a stočné z důvodu havárie.
10.Usnesení č. 16/2016 ze dne 23.5.2016
3.
1.
2.
3.

OZ bere na vědomí :
Oznámení o přerušení provozu školní družiny od 1.7. do 31.8.2016.
Oznámení o přerušení provozu mateřské školy od 16.7. do 31.8.2016.
Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva obce Lesná ze dne 12.5.2016.

4. OZ neschvaluje:
1. Záměr pronájmu celého pozemku p.č.74 v k.ú. Lesná u Tachova.
V Lesné dne 23.5.2016
Zapsal :

Ing. Josef Červinka (místostarosta)

……………………..

Ověřila:

Marta Danková, DiS

……………………..

Helena Vavřičková

……………………..

Mgr. Jitka Uhlíková

…………………….

Starostka:

