mis z usnesení 1/2015
ze zasedání zastupitelstva městyse Cachrov,
konaného dne 26.2.2015 v Kunkovicích "U Sikstů"
v

Zastupitelstvo městyse schválilo:
- zápis Č. 3/2014
- účetní závěrku ZŠ a MŠ Čachrov za rok 2014 vč. návrhu na rozdělení
hospodářského výsledku dle přílohy
- účetní závěrku městyse Čachrov za rok 2014
- vydání Změny č.2 územního plánu městyse Čachrov dle přílohy
- směnu p.p.č. 715 a 350 za p.p.č. 714, vše v k.ú. Chvalšovice, + doplatek ve
výši 4 500,- Kč ze strany nabyvatelky pozemků xxxxxx, náklady na oddělení pozemku,
sepsání smlouvy, vklad do KN a daň z převodu ponese městys Čachrov
- koupi části st.p.č. 4 v k.ú. Bradné o velikosti 172 m2 za cenu 50,- Kč/nf
- prodej p.p.č. 1492 v k.ú. Javorná na Šumavě do SJM xxxxxxxxxx za cenu 150,- Kč/m? +
náklady ponesou žadatelé
- prodej p.p.č. 1493 do SJM xxxxxxxxxx za cenu 150,- Kč/m2 + náklady ponesou žadatelé
- záměr prodeje části p.p.č. 321/1 v k.ú. Bradné o velikosti 7 m2
- záměr prodeje p.p.č. 321/2 v k.ú. Bradné
- odložení projednání SOBS s 02 do doby, až bude předložen nezávislý posudek,
týkající se úrovně záření na stávající zařízení v majetku T - Mobile
- účast na akci ŘSD Průtah Čachrovem v rozsahu výměny vodovodního řadu a
domovních přípojek dle potřeby
-RZč.1/15
- RZ Č. 12/14
Zastupitelstvo městyse neschválilo:
- vydávání Čachrovského občasníku jako periodika v rámci zákona
pozdějších předpisů

Č.

46/2000 Sb., ve znění

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
- zprávu starostky o plnění přijatých usnesení
- zprávu OLH o výsledku hospodaření v lese za rok 2014
MĚSTYS éACHRu \
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Čachrov čp. 55

33901 p. Klatovy
rco 002 55 319
Iel./fax: 376 399 838

Starostka

Anonymizováno podle zákona
některých zákonů

Č.

10112000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

