USNESENÍ
z jednání zastupitelstva obce Pomezí nad Ohří dne 25.2.2013 v zasedací místnosti OÚ
ZO schvaluje:
13/13 bezúplatný převod privatizačním projektem p.p.č. 600/10, 600/11 a 600/12 vše v k.ú.
Pomezí nad Ohří od Státního pozemkového úřadu
14/13 nové ceny za prodej dřevní hmoty /kácení stromů/ tvrdé dřevo /1 prostorový metr/ za
cenu 500,- Kč, měkké dřevo /1 prostorový metr/ za cenu 400,- Kč , vše se bude prodávat
prostorově
15/13 zrušení limitu 500,- Kč pro mobilní telefony starosty a místostarostky
16/13 přijetí 1 zaměstnance Charity za podmínek dle smlouvy /Evropské dotace/ do konce
srpna 2013 , pak bude na půl roku zaměstnán u obce
17/13 na historický majetek obce – lesy podat určující žalobu do 31.3.2013
18/13 záměr pronájmu na p.p.č. 89/2 v k.ú. Pomezí n/O., výměra 508 m²
19/13 doplnění vyhlášky na odpad – osvobození osob ZTP a ZTP-P
20/13 smlouvu o smlouvě budoucí o nájmu pozemků pro přípravu realizace stavby
„Optimalizace trati Cheb-státní hranice SRN“ se změnou v bodu III. – místo 30 dní nově 60
dní
21/13 rozpočtovou změnu č. 1, příjmy a výdaje celkem 69 511,- Kč – příspěvek na výkon
státní správy a volby prezidenta ČR
22/13 zahájení prací na výběrové řízení na firmu pro provedení výběrového řízení na stavbu
kanalizace
23/13 stávající ceník za svatby v kostele svatého Jakuba Většího
ZO bere na vědomí:
- prozatím odložit výběrové řízení na provedení studie řešení průtahu obcí
- přesunout jednání o výběrovém řízení na provedení studie veškeré komunikační sítě
ve správním území obce Pomezí n/O., zastupitelé obdrží mail o podmínkách
- odpovědět p. Šubovi, že nesplňuje podmínky určené pro výplatu porodného
- nabídku firmy Kondřej na výstavbu větrných elektráren a nesouhlasí s jejich stavbou
na území obce Pomezí n/O.
- distribuci Radničních listů Města Cheb
- jednání starosty o právnících při zastoupení obce, dohodnuto, že zatím z finančních
důvodů trvalého právního zástupce obec zatím nebude mít, oslovit vždy právníka
/Mgr. Junga/ na konkrétní služby
Houtková Anna

Tlačil Radek

-------------------------------místostarostka obce

-------------------------------starosta obce

