Usnesení
ze zasedání obecního zastupitelstva č. 22/2016
ze dne 19.12.2016
1. OZ ukládá:
1. starostce: jednat dále s panem Svobodou, dotčenými úřady ohledně směny pozemku okolo
vrtu s pitnou vodou pro obec Lesná.
2.starostce: jednat s panem Svobodou ohledně zřízení věcného břemene na potrubí pitná voda
– přivaděč.
3.starostce: navrhnout LČR propachtování lesních cest ve vlastnictví obce, které lesy užívají.
4.starostce: oslovit dotčené orgány (památkovou péči, statika) ohledně rekonstrukce toalet a
kuchyňky v budově zámku do konce ledna 2017.
2. OZ schvaluje :
1. Zapisovatel usnesení OZ: Ing. Josef Červinka,
zapisovatelka zápisu OZ: Marta Bartošová,DiS,
ověřovatelé Stanislav Kolda, Helena Vavřičková
2. Program zasedání OZ na den 19.12.2016.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SoD0842016 s firmou B.Novohradský- stavitel
4. Budoucí záměr směny části pozemku s panem Marcelem Svobodou (vrt).
5. Cenu pro vodné a stočné od 1.1.2017 takto:
Vodné ve výši 11,80 Kč / m3 + DPH dle platných předpisů
Stočné ve výši 30,30 Kč /m3 + DPH dle platných předpisů
6. Výpůjčku společenského sálu pro p. Lukáše Polanského, jedenkrát týdně, bezúplatně.
7 Návrh na odpis rozbitého a nepoužívaného majetku č.2 ve výši 27 167,80 Kč dle přílohy.
8. Návrh na prominutí pohledávek č. 1/2016 ve výši 3 660 Kč dle přílohy.
9. Plnou moc starostce k provedení závěrečných rozpočtových úprav.
10. Záměr pronájmu-pachtu pozemků p.č.1211/4, p.č. 223/2 a p.č. 183/3 v k.ú. Lesná u
Tachova.
11. Cenovou přílohu č. 10 pro rok 2017 ke smlouvě o dílo č.S002200183 s firmou FCC
environment.
12.Usnesení č.22 ze dne 19.12.2016
3. OZ bere na vědomí :
1. Úpravu položkového rozpisu č.5/2016 dle přílohy
2. Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 14.12.2016
3 .Zápis z jednání SPOZ ze dne 13.12.2016.
4. OZ neschvaluje:
V Lesné dne 19.12.2016
Zapsal :

Ing. Josef Červinka (místostarosta)

……………………..

Ověřili:

Stanislav Kolda

……………………..

Helena Vavřičková

……………………..

Mgr. Jitka Uhlíková

…………………….

Starostka:

