Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lesná č. 5/2019
ze dne 27.3.2019
Přítomni: Pečenka K., Ölveczki D., Kolda S., Königsmarková B., Sauko I., Goubej M.,
Vavřičková H.
Hosté: p. Szerencsés P., pí. Farkašová I.
Kontrola usnesení:
č..7/2015 bod 4, vrt pozemky p. Svobody
trvá
č.10/2015 b.8 řád veřejného pohřebiště u. paní Šůsové na kraji
trvá
č. 13/2015 b.2 reklamace splaškové kanalizace postoupeno právnické firmě trvá
č.31/2017 b.1 spojen s č. 37/2018 b.7 monitoring předán trvá
č.20/2016b.1. převod pozemků 1482/2 od SPÚ trvá
č.24/2017 b.5 projekt rekonstrukce WC zámek trvá
č.37/2018 b.8 vodovod II etapa trvá
č.40/2018 b.1. směna pozemků s LČR rybník-koupaliště v jednání trvá
č.4/2019 bod 2. sepsat smlouva s TJ o neinvestičním příspěvku splněno
č.4/2019 bod 3. připravit novou vyhlášku o poplatcích za psy 2020 trvá

1.OZ schvaluje :
1.Zapisovatele usnesení OZ: David Ölveczki , zapisovatelku zápisu OZ: Königsmarková Bára
ověřovatele : p. I. Sauko, p. M. Goubej
2.Program zasedání na den 27.3.2019
3.Nabídku na provozování ČOV od f. VODAKVA, od 1.4.2019 do 31.12.2019 ve výši
356 873,-Kč bez DPH a nabídku na provozování vody a kanalizace od 1.4.2019 do
31.12.2019 za cenu 341 853,-Kč bez DPH. Stav havarijní.
4. Úpravu cena vodného a stočného od 1.4.2019 – vodné 15,00 Kč/m 3 bez DPH
stočné 41,50 Kč/m3 bez DPH
5.Žádost ZŠ a MŠ č. j. 213/2019 , s čerpáním z fondu rezerv ve výši 24 200,-Kč
6.Střednědobý výhled rozpočtu 2020 -2022 dle přílohy
7.-pořízení Změny č. 1 územního plánu, který bude pořizován zkráceným způsobem v souladu s
§ 55a a § 56b zákona č.183/2006 Sb. o územním plánovaním a stavebním řádu ve znění
souvisejících předpisů.
-obsah změny v následujícím rozsahu : p.p.č. 1281/1 k. ú. Lesná, změna z nezastavitelné
plochy na plochu pro ekofarmu, za účelem vybudování zázemí pro ekofarmu. V případě že
žadatel doloží k pozemku 1335/2 vlastnické právo, budou změny rozšířeny o tento pozemek
- za pořizovatele Změny č.1územního plánu Lesná- Městský úřad Tachov, odbor výstavby a
územního plánování.
- p. Stanislava Koldu pro spolupráci s pořizovatelem a zpracovatelem
- zpracovatele Změny č.1 územního plánu lesná : D-plus, projektová a inženýrská a.s., alej
Svobody56, Plzeň, Ing. Arch. Miroslava Jirsu.
- plnou úhradu nákladů na pořízení Změny č.1 územního plánu Lesná , včetně zhotovení,
úplného znění, navrhovatelem Ing. Jiřím Andrlem, Dlouhý Újezd 165, 347 01 Tachov

2.OZ ukládá:
- starostovi – oslovit firmy na opravu mostku v P. Vesci + dopravní situaci
3.OZ bere na vědomí
- upoutávku do knihy o vodních provozech na Tachovsku
- inventarizaci obce za rok 2018
- svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu rozmístění kontejnerů
4. neschvaluje
Finanční dar pro Nemocnici Stod
5.revokuje
Bod 2.1. z usnesení z 6.3.2019 -pořízení změny ÚP zkráceným postupem podanou
p, Ing. J. Andrlem

Zapsal :
Ověřili:

David Ölveczki

……………………..

Ivan Sauko

……………………

Mikuláš Goubej

……………………..

