Usnesení
ze zasedání obecního zastupitelstva č. 24/2017
ze dne 22.3.2017
1. OZ ukládá:
1.Starostce jednat s p.Svobodou o možnosti směny pozemku v adekvátní výši ceny.
2.Starostce vyhledat potřebné dokumenty k přivaděči a dokladovat panu Svobodovi.
3.Zaslat žádost LČR o bezúplatný převod komunikací v intravilánu obce v jejich vlastnictví.
4.Starostce zadat provedení demolice přístavby zámku, zadat zhotovení projektu na
vybudování nové přístavby.
5.Starostce zadat zhotovení projektové dokumentace na sociální zařízení v přízemí
zámku.(sklep).
6.Odložit rozhodnutí o prodeji části pozemku p.č.2132 v Písařově Vesci do doby provedení
místního šetření a po obdržení vyjádření Stavebního úřadu Tachov k dělení tohoto
pozemku.
7.Starostce a místostarostovi řešit oddělení pozemku se schody do kostela od pozemku
p.č.1434/1 v k.ú. Lesná u Tachova.

2. OZ schvaluje :
1. Zapisovatel usnesení OZ: Ing. Josef Červinka,
zapisovatelka zápisu OZ: Marta Danková,DiS,
ověřovatelé Petr Hrečin, Stanislav Kolda
2. Program zasedání OZ na den 22.3.2017.
3. Pronájem – pacht pozemků p. Jiřímu Polanskému na základě nejvyšší nabídky
p.p.č. 223/2 o výměře 2 380 m2 za 0,25 Kč/m2/rok
p.p.č. 183/3 o výměře 13 550 m2 za 0,30 Kč/m2/rok
p.p.č. 1211/4 o výměře 5 845 m2 za 0,27 Kč/m2/rok s platností od 22.3.2017.
4. Pacht pozemku p.p.č. 1089/3 o výměře 5 646 m2 nejvyšší nabídce panu Jiřímu
Polanskému za cenu 0,47 Kč/m2/rok s platností od 22.3.2017.
5. Poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti (smlouvu) na rok 2017 mezi
Plzeňským krajem a obcí Lesná ve výši 18 720 Kč.
6. Pronájem místnosti mezi společenským sálem a restaurací Lubomíru Pečenkovi za cenu
60 Kč měsíčně s platností od 1.4.2017.
7 Prodej p.p.č. 184/3 za cenu 2 415 Kč,p.p.č. 29/5 za cenu 2 599 Kč, p.p.č. 29/6 za cenu
690 Kč a p.p.č. 29/15 za cenu 1656 Kč + 21% DPH.
8. Vypracování geometrického plánu na oddělení části pozemku se schody do kostela od
pozemku p.č. 1434/1 a její sloučení s pozemkem p.p.č.69/2.
9. Usnesení č.24/2017 ze dne 22.3.2017.
3. OZ bere na vědomí :
1. Žádost Zdeňka Uhlíka ohledně majetkových vztahů – řeší sami majitelé
2. Rezignaci Petra Hrečina na mandát člena zastupitelstva a funkci předsedy FV ke dni
podání, t.j 22.3.2017.
3. Zápis z jednání FV ze dne 25.1.2017.
4. Zápis z jednání KV ze dne 20.3.2017

4. OZ neschvaluje:
1. Poskytnutí příspěvku Stodské nemocnici na nákup myčky.
2. Žádost p.Zdeňka Uhlíka o zpevnění komunikace z důvodu, že komunikace není na
pozemku obce a v současné době obec má jiné priority (investiční).

V Lesné dne 22.3.2017
Zapsal :

Ing. Josef Červinka (místostarosta)

……………………..

Ověřili:

Petr Hrečin

……………………..

Stanislav Kolda

……………………..

Starostka:

Mgr. Jitka Uhlíková

……………

