mis z usnesení 2/2015 ~
ze zasedání zastupitelstva městyse ~Cachrov,
konaného dne 16.4.2015
v restauraci "Sedlbauer" na
~
Cachrově
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- koupi p.p.č. 331/2 v k.ú. Čachrov za cenu 50,- Kč/nf + náklady hradí městys
- prodej části p.p.č. 321/1 o velikosti 7 m" v k.ú.Bradné xxxxxxx za cenu 50,- Kč/rrr' +
náklady hradí žadatelka
- prodej p.p.č. 321/2 v k.ú. Bradné xxxxxxx za cenu 50,- Kč/rrf + náklady hradí žadatel
- prodej části p.p.č. 692/4 o velikosti 6 m2 v k.ú. Chvalšovice do SJM xxxxxx za cenu 150,Kč/nf + náklady hradí žadatelé
- zřízení věcného břemene - služebnosti vedení kabelu NN na p.p.č. 695/2,
692/3 a 693 v k.ú. Chvalšovice ve prospěch majitele st.p.č. 32 v k.ú.
Chvalšovice za jednorázovou úhradu 1 000,- Kč + náklady hradí žadatelé
- záměr prodeje části p.p.č. 1326/3 o velikosti cca 65 m" v k.ú. Javomá na Šumavě
- záměr prodeje části p.p.č. 47 o velikosti cca 50 m? a dvou částí p.p.č. 155/1 o
velikosti cca 100 a 140 m-, vše v k.ú. Dobřemilice
- podepsání smlouvy o spolupráci s ŘSD dle přílohy
- poskytnutí spolku Ekoregion Úhlava, o.s. dar ve výši 54 600,- Kč
- účast na akci "Oslavy 70. výročí osvobození Čachrova" a proplácení faktur,
vystavených na Městys Čachrov do celkové výše 15 000,- Kč
- umístění pomníku padlým v 1. svět. válce na hřbitov na Javomé
- podepsání SOBS a smlouvy o právu provést stavbu Č. IV - 12 - 0009999/2NB
s firmou ČEZ Distribuce, a.s. dle přílohy
Zastupitelstvo městy se neschválilo:
- dlouhodobý pronájem p.p.č. 321/2 v k.ú. Bradné xxxxxxxx
Zastupitelstvo městyse odložilo:
- projednání prodeje st.p.č. 24 vč. budovy bez č.e./č.p. v k.ú. Chvalšovice
- projednání prodeje části p.p.č. 456/9 v k.ú. Čachrov
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
- zprávu starostky o plnění přijatých usnesení
- zprávu předsedy kontrolního výboru o provedených kontrolách
- RZ

Č.

2/15

&-c.:
/

••••••••••••••••••••••

d
I

MĚSTYSČACHROV
Čachmv čp. 55
33901 p. K.Iatovy

lC0002553J9
t:I!~~:. 376 399 838

Starostka

Anonymizováno podle zákona
některých zákonů
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101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů a o změně

