Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Červená Třemešná
Dne 10.3.2009
Místo konání:Červená Třemešnáobecní úřad
Přítomni: Stanislav Sychra
Jaroslav Wagenknecht
Ing. Josef Bičiště
Vladimír Brůna
Ludmila Švábenická
František Šeps
Miroslav Draštík
Omluven:0
Neomluven: 0
Hosté:0
Průběh jednání:
1,7 přítomných, obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné
2, zápis podepisují všichni členové zastupitelstva
3, členové OZ byli seznámeni s programem a schvalují ho
4, kontrola plnění usnesení: splněno
5, projednávané záležitosti:
A, vyřízení korespondence
B, finanční příspěvek na výlet
C, rozpočet obce na rok 2009
D, změna hranic katastrálních území Č.Třemešná a Miletín
E, rozměření parcel na Nálevkově kopci
F, napojení parcel na přípojky elektriky
G, zřízení Czech Pointu
H, dar od pí. Hlaváčkové, Houžvičkové a Malé
Obecní zastupitelstvo schvaluje:usnesení č.4/2009
B,OZ jednomyslně odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 4.000,Kč na zájezd dne 23.5.2009
pořádaný SDH Č. Třemešná
C, OZ jednomyslně odsouhlasilo rozpočet obce na rok 2009
D, OZ jednomyslně odsouhlasilo změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Červená
Třemešná a Miletínem. Jedná se o katastrální parcely vedené v k.ú. Miletín p.č. 1443/8 o výměře 376
m2  vodní plocha,p.č.1468 o výměře 9163 m2 – trvalý travní porost, p.č. 1447 o výměře 356 m2 –
vodní plocha , p.č. 1443/7 o výměře 1615 m2 – vodní plocha = celkem tedy 10 510 m2
E, OZ jednomyslně odsouhlasilo rozměření pozemku na Nálevkově kopci na získání stavebních
parcel dle zastavovací studie a zaměření vodovodu a vybudování přístupové cesty
F, OZ jednomyslně odsouhlasilo napojení parcel na přívod elektriky a podepsání smlouvy s VČE a
projednat množství přípojek
G, OZ jednomyslně odsouhlasilo zřízení Czech Pointu v souvislosti s projektem zavedení E
governementu do obcí a tímto schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace výzvy E
govermentu v obcích – Czech Point kontaktní místa v rámci integračního operačního systému,
zavádění ICT v území veřejné správě
H, OZ jednomyslně schvaluje přijmout dar obci od pí. Hlaváčkové, Houžvičkové a Malé
Jiřina Hlaváčková 1/108, Danuše Houžvičková 4/108, Věra Malá 1/108
Červená Třemešná
LV č. 32  p.č. 10/2,38/2, 38/3,45/1,46/2,172/2,172/3,172/7,172/8,199/50,669/7
LV č.244 – p.č.44/6,44/9,45/4,45/7,45/9
LV č. 357 – p.č. 678/2
LV č. 363 – p.č. 6/2,6/3,6/7,8/2,10/1,26,29,41,45/3,199/1,199/35,522/1,522/2,522/3
LV č. 369 – p.č. 38/1,38/4

LV č. 372  p.č. 208/6
LV č. 440 – p.č. 171/2,171/3,171/4,171/5
Miletín
LV č. 335 – p.č. 1443/8,1468
Dobeš
LV č. 24 –p.č. 202,203
Obecní zastupitelstvo neschvaluje:0
Obecní zastupitelstvo ukládá:0
Starosta obce: Stanislav Sychra
V Červené Třemešné dne 10.3.2009

ověřovatelé zápisu:

