USNESENÍ
přijatá na 11. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 7. 8. 2019

A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
· ověřovatele zápisu Petra Buršíka a Pavla Sokola - 5ti hlasy
· navržený program program jednání doplněný o nové body - 5ti hlasy
· zveřejnění záměru na pronájem volných zahrádek u bytovek označených čísly 3, 4 a 6
na plánku, jenž bude jako příloha nedílnou souČástí zveřejněného záměru a hlavní
pod minky pronájmu, kterými jsou:
- cena 1 m2 - 10,00 KČ l rok
- pronájem na dobu určitou v délce 1 roku
- platba předem
- zájemci nesmí mít neuhrazené pohledávky vůČi obci
- další podmínky pronájmu budou uvedeny v nájemní smlouvě - 5ti hlasy
· návrh kupní smlouvy na prodej stavebních pozemkŮ v lokalitě u nádraží ((prodej viz
usnesení k bodu Č. 11 b) na zasedání konaném dne 8. 2. 2019)) - 5ti hlasy
· vyřazení křovinořezu Husquarna z majetku obce - 5ti hlasy
· dočasné uloženi palivového dřeva panem jo
na pozemku obce parč.
Č. 24/18 na Části označené jako zahrádka č. 4, avšak maximálně po dobu zveřejnění
záměru na pronájem volných zahrádek u bytovek, jehož součástí tato zahrádka je;
po uplynutí lhŮty pro zveřejněni záměru musí být zahrádka bezodkladně vyklizena - 5ti
hlasy
· návrh smlouvy o zřIzenI služebnosti mezi obci a společnostI CETIN - 5ti hlasy
· souhlasí s vydáním povolení zvláštního užívánÍ pozemkŮ obce dotčených stavbou "Nový
KramolIn, rekostrukce ČEZ"- 5ti hlasy
· urrňstění stavby do 25 m2, konkrétně přístřeŠku, na pozemku pare. č. 36/4 - 5ti hlasy
· žádost paní J
a souhlasí s umÍstěním bedny o velikosti 1X1 m2 na pozemek
obce parc. Č. 24/19 k budově Cp. 25 z dŮvodu uskladnění palivového dřeva - 5ti hlasy
· přijeti dotace od Plzeňského kraje z dotačního titulu "Ochrana přírody 2019" ve výši
14.900,00 KČ na arboristické ošetřeni významných stromů v obci - 5ti hlasy
· úhradu faktury č. 190073 vystavené firmou Ing. Oldřich Kovařjk Chodov za provedené
práce při výstavbě chodníku při komunikaci II/195 v obci, a to na základě odsouhlasenÍ
fakturovaných položek technickým dozorem stavby Ing. Kavanem - 5ti hlasy
· návrh starostky promluvit s panem
ohledně snÍŽenÍ požadované částky
za pronájem Hstního sálu složkám obce, případně dohodnout bezplatný pronájem - 5ti
hlasy
· výpověď' smlouvy č. 4021476 uzavřené se spol. DAŠ - 5ti hlasy

B) Zastupitelstvo obce neschvaluje:
· návrh nájemce mÍstnÍho pohostinství pana

na rozŠířenÍ pódia v mÍstnÍm sále - 5ti

hlasy

C) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
· projektovou dokumentaci stavby "Nový Kramolín, rekostrukce ČEZ" a nemá k ni
námitek
· obsah protokolu o kontrole provedené ČIŽP Plzeň na dodržování ustanoveni právních
předpisŮ a rozhodnuti úseku ochrany přírody při stavební činnosti v obci, kterou je
výstavba chodníku při kom unikaci II/195
D) Zastupitelstvo obce pověřuje:

· starostku uzavřením kupních smluv na prodej stavebních pozemkŮ v lokalitě u nádraží
· starostku uzavřením smlouvy o zřízenI služebnosti mezi obcí a společností CETIN
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