Usnesení č. 19 ze zasedání Zastupite|stva obce šemnice ze dne 30. 1. 2014
ZO schvaluie:

-

-

Změnu ve složeníprvníinventarizačníkomise,pí. Martinu Koudelnou nahradí paní

Jana H|aváčová.
Zařazení bodu č. 3 do jednání Zastupite|stva. Jde o informování o situaci v obci U Mostu
v rámci koncepce a schválení územního plánu, týkajícíse výstavby nového mostu.
Plán hospodaření v obecních |esích obce Šemnice na rok 2aL4.
Návrh na zpracováníprojektové dokumentace na obnovu rybníka v obci Šemnice.
Podání žádosti na Karlovarský kraj o dotaci na pos|ed ni fázi schvalování územního plánu.
Žádost podat do 15. 3.2oL4.
Žádost p. Sušanského provést v obci Šemnicevýkop přes obecní komunikaci k domu
p. Radka Janušky. Jedná se o napojení a opravu dešťovékanalizace. oprava bude
provedena v jarních měsících na vlastní náklady stavebníka.

-

Podání žádosti na Karlovarský kraj o dotaci na vytvoření veřejného osvět|ení v obci
Beraní Dvůr. Jednalo by se o 5 lamp LED osvět|ením.

-

Sm|ouvu o dílu o opravě místníchkomunikacív obci šemnice s firmou Silnice Group a.s.

.

Žádost podanou Českým svazem vče|ařůo dotaci na zakoupeníaerosolového vyvíječe

VAT-

1.a

na tlumení roztoče Varroa destructor. Jedná se o částku 4.500 Kč.

- Žádost o sponzorský dar na pořádání 19. ročníkunohejbalového turnaje memoriá|u

Fr.

Krákory. Jedná se o částku 1.500 Kč.

- Žádost o poskytnutí fin.podpory

Svazu postižených civiIizačnímichorobami. Jedná se o

částku 2.500 Kč.

- Žádost

p. Diviše o schválení věcného břemene. Jedná se o vedení el. přípojky mezi

p. Divišem a p. Je|ínkem V k.ú.Pu|ovice' El. přípojka bude vedena přes obecní pozemek.

- Žádost

-

p. Knotta o schválenívýstavy srubu 7x7 m v chatové ob|asti.

Novelu nařízení v|ády č.37lzaa3 a způsob odměňování zastupitelů obce.

ZO neschvaluie:

- Žádost spolku LUNGTA

o fin' příspěvek'

Zo bere na vědomí:
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