USNESENÍ
z jednání zastupitelstva obce Pomezí nad Ohří dne 24.1.2013 v zasedací místnosti OÚ
ZO schvaluje:
01/13 rozpočet obce na rok 2013 jako schodkový, rozdíl bude hrazen z prostředků minulých
let a eventuelně úvěrem od banky
02/13 vydání obecně závazné vyhlášky na místní poplatek za „odpad“ . Nová sazba 500,- Kč
za trvale hlášeného občana a 500,- Kč za nemovitost určenou k rekreaci s platností od
1.1.2013. Úlevy pro občany nad 70 let zůstávají z původní vyhlášky.
03/13 Darovací smlouvu na směnu pozemků s Městem Cheb, jedná se o pozemky pod
cyklostezkou do Německa. Obec Pomezí n/o. dostane pozemky pod komunikací na Tůních
/ke Casinu/
04/13 prodej p.p.č. 46/4, výměra 585 m² v k.ú. Dolní Hraničná za cenu 25,- Kč/m² manželům
Ratajovým, bytem Hraničná, Pomezí nad Ohří
další pozemky neprodávat
05/13 změnu nájemní smlouvy se SŽDC – dodatek č. 3 ke smlouvě č. 0025/03 a úhradu
nájmu na rok 2013
06/13 do doby dokončení územního plánu obce pozemky na stavbu RD neprodávat , pouze
mohou být prodány pozemky potřebné pro stavby přípojek ke stávajícím stavbám apod. ,vše
bude řešeno individuelně
07/13 informace starosty o pokračování stavby kanalizace – je potřeba doprojektovat
kanalizační řad včetně přípojek k prodaným pozemkům na stavby. Zrušit výběrové řízení –
projednat s firmou Gordion.
08/13 příspěvek OS Aragonit na festival zdravotně postižených ve výši 2 000,- Kč
09/13 rozšíření stávajícího dětského hřiště v Hraničné, zpracovat projekt a podat žádosti o
dotace na Karlov. kraj a Ministerstvo pro MR.
10/13 strategický dokument obce na roky 2013 – 2014 , bude samostatně zveřejněn
11/13 odchyt volně pobíhajících a odložených psů, jejich odvoz do útulku v Horní Hraničné
Městskou policií Cheb a smlouvu s útulkem v H. Hraničné na umisťování odchycených psů
12/13 složení kontrolního výboru – předseda Václav Horna, členové Pavel Habart a Martin
Šlechta
ZO bere na vědomí:
- provést kontrolu rokle na Hraničné do 31.3.2013
- informace o návrzích na právníky obce
- založení účtu u ČNB v případě, že obec dostane dotace, pro které bude účet nutný
- objednání publikace o obcích v ČR

-

hospodaření lesního hospodářství
zprávu fi Chevak Cheb o cenách vodného a stočného
kulturní program na rok 2013

Houtková Anna
--------------------------------místostarostka obce

Tlačil Radek
--------------------------------starosta obce

