í č.4 ze zasedání

itelstva obce šemni
konaného dne 28.8.2011

ZO schvaluie:
- změnu č|ena inventarizačníkomise.(místoVladislava Tůmy schválen Ing. Matějů).
- určeníspádovézák|adní ško|y pro žáky obce šemnice
- řešení havarijního stavu nádrže a vodoteče v chatové ob|asti
- účasta financování dotací obce ve sdruženíKrušnéhory Západ
-zvýšenípoplatku za komunální odpad v chatové oblasti na 650,.Kč/rok.
-objednávku pro firmu Ing.Kasíka na zhotovení heraldického znaku pro obec.
-dotačnížádosti obce Program obnovy venkova Kar|ovarský kraj
. prodej pozemku to77/3 k.ú. Šemnicev chatové oblasti.Vetikost 348 m2,cena 35,-Kč/m2.
-zámér na pronájem pozemků za účelemzemědě|ského hospodaření, podmíněný
zeměděIským certifikátem a osvědčením o zemědě|ské způsobilosti na
pa rce ly 9 7,LaL / 2,Lo! / 3,1Io / 3,L25 / z,L26 / 2,LL8 / 4 vše k. ú Sed eč ko .
-záměr na pronájem části pozemku v chatové ob|asti parce|a Io73/L a $7al2 k.ú.šemnice
-podporu nově vznikajícímu Šemnickémuzpravodaji
-darovací smlouvu na počítačovousestavu v knihovně Dubina od Krajské knihovny
-prominutí pop|atku ze vstupného při pořádání ku|turní akce MS Sed|ečko a MS Bor.
- příspěvek pro Svaz postižených civilizačními chorobami organlzace Kyse|ka 2.5oo,- Kč.
- pronájem 2 parkovacích míst v chatové ob|asti na pozemku 1056/1 k.ú.Šemnice.
- provést kontro|u evÍdence psů v celé obci předsedovi kontro|ního výboru panu Januškovi
:

.

I

ZO neschvaluie:
-žádost o finančnípodporu pro sdruŽeníAragonit.
-zahrnutí parcely č.447 k.ú.šemnicejako stavebnído územního p|ánu.

Zo bere na vědomí:
-výpůjčkua instalaci E domku na odběr e|ektrospotřebičů v obci šemnice část Dubina
-kontrolu plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodrŽování ostatních
povinností plátce pojistného
-zprávu o energetickém auditu na všechna odběrná místa v majetku obce
- zprávu o hospodaření v |esích na rok zot1-oznámení o poškození majetku Statku Zeos Bor dne L3.1,.203'1
.zna|ecký posudek na jasan v obci Dubina vyhotovený firmou Baobab
-problém s kvalitou vody v obci U mostu (vodní zdroj není ve vlastnictví obce)
-stížnostna vo|né pobíhání psů v obci Beranídvůr(bude řešeno přestupkovou komisí )

V Dubině 28.února 20L1
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