Výpis z usnesení č. 4/2011
z veřejného

zasedání zastupitelstva

o

výsledku

s výhradou

přezkoumání

nedostatků

a přijímá

Zprávu o závěrečném
Zrušení

části

usnesení

č.

souhlasů

se stavbami

p.č.

opatření

k nápravě

chyb

Čachrov za rok

2010

8/2010, týkající

č.

se prodeje

se výše

dne

16. 6. 2011

Čachrov

části

p.č.

za

rok

2010

12/2, 148 a 272 v k.ú.

odměn

části pozemku

333/5 v k.ú. Javorná,

pozemku

městyse

6/2010, týkající se částí pozemků

3/2011, týkající

částí

Prodej

č.

usnesení

prodeje

hospodaření

účtu městyse

části usnesení

Chřepice,

konaného

schválilo:

městyse

Zprávu

Čachrov,

20.00 hodin v penzionu "U Silnice" na Javorné

od
Zastupitelstvo

městyse

zastupitelstva,

částí

356/10 v k.ú. Čachrov a

p.č.

usnesení

č.

3/2011, týkající

se

xxx xxx, xxxxxx a xxxxxx

částí pozemků

12/2 o výměře

p.č.

cca

90 m2, p.č. 148 o výměře cca 450 m2 a

272 o výměře cca 430 m2 v k.ú. Chřepice xxxxxx, za cenu 150,- Kč/m2

Výši odměn
výboru

zastupitelstva

městyse:

910,- Kč hrubého,

předseda

5500,- Kč hrubého

místostarosta

356/10 v k.ú. Čachrov o velikosti

Prodej části pozemku

640,- Kč hrubého,

člen zastupitelstva

160 m2 xxxxxx za cenu 50,-

cca

Kč/rn?
Prodej pozemku

p.č.

333/8 v k.ú. Javorná xxxxxx, za cenu 100,- Kč/m?

Prodej pozemku

p.č.

333/9 v k.ú. Javorná xxxxxx, za cenu 100,- Kč/m2

Prodej pozemku

p.č.

333/10 v k.ú. Javorná xxxxxx, za cenu 100,- Kč/m2

Prodej
cenu

pozemku p.č. 333/5 v k.ú. Javorná o výměře
2
Kč/m + cenu za porost, která činí 26805,- Kč

zbytku

50,-

Souhlas

se

stavebníkem
zastupitelstvo
Souhlas

stavbou

p.č.

na

pozemku

je xxxxxx a majitelem

p.č.

pozemku

22/3 v k.ú.

je xxxxxx, jehož

1153 m2 xxxxxx, za
přičemž

Chvalšovice,
souhlas

se stavbou

má

k dispozici

s umístěním

RD na pozemcích
Souhlas

stáje

cca

stavby

přičemž

se jedná

o stavební

úpravy

+ přístavbu

32 a p.č. 175/2 v k.ú. Kunkovice

st.p.č.

s provedením

xxxxxx,

protlaku

195/2 v k.ú. Kunkovice

v MK a s uložením

včetně

smlouvy

přípojky

o smlouvě

NN do této

budoucí

komunikace

o zřízení

věcného

břemene
Souhlas

s uložením

kabelu

povede

z pozemku

p.č.

v majetku

o odpadech

Souhlas

pro společnost

357 v k.ú. Svinná pro přípojku

233/4 v k.ú. Svinná na pozemek

č.

p.č.

NN, který

226/3 v k.ú. Svinná

2/2011
SOOS Onen Svět

10 v k.ú. Onen Svět podle přiložené

Podepsání
břemene

p.č.

xxxxxx

Vyhlášku

a

v pozemku

smlouvy
na pozemky

o smlouvě

1 se stavebními

úpravami

budov

na p.č.

1/1

dokumentace

budoucí

ležící pod vedením

s ČEZ distribuce,

a.s., týkající

se věcného

NN v obci Chvalšovice

1

Sjednocení ceny při samovýrobě palivového dřeva na 50,- Kč/PRM
Podepsání "Souhlasného

prohlášení"

pro Povodí Vltavy, s.p., kterým se osvědčuje

skutečnost, že pozemky koryt vodních toků, které jsou uvedeny v tomto prohlášení,
byly na Městys Čachrov převedeny neoprávněně
cca 600 m2, přičemž

Přijetí daru části pozemku 35/1 v k.ú. Onen Svět o velikosti
skutečná výměra bude upřesněna po zaměření

Pronájem pozemků p.č. 201/3 a 129/2 v k.ú. Čachrov za 7,- Kč/m2 společnosti Český
Real a.s. na dobu neurčitou

s výpovědní

lhůtou

1 rok s valorizací podle inflačního

koeficientu
Vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Čachrov
Jmenování tajemníka a členů konkurzní komise pro výběr kandidátů na ředitele ZŠ a
MŠ Čachrov dle přílohy
Koupi pozemku p.č. 121/3 v k.ú. Svinná za cenu 50,- Kč/rn"

xxxxxx za cenu 50,- Kč/rn"
Prodej pozemku p.č. 110/2 v k.ú. Svinná do spoluvlastnictví xxxxxx za cenu 50,- Kč/m2
Prodej pozemku p.č. 372 v k.ú. Svinná

Prohlášení, že Městys Čachrov má dostatečné
projektu "Vybudování environmentálního

finanční

prostředky

k financování

centra v Čachrově" v plném rozsahu - tj. 23

mil. Kč
Podepsání "Smlouvy

o smlouvě

odtoku z domovní ČOV vlastníka

budoucí o zřízení věcného břemene",

týkající se

xxxxxx, který vede pod pozemky městyse

Záměr prodeje části p.p.č. 336/1 v k.ú. Javorná o velikosti cca 220 m2
Přistoupení

Městyse

Čachrov

Mikroregionu

Šumava - západ

k projektu

"Klidný

Prohlášení, že Městys Čachrov má dostatečné
"Klidný

region"

v plném

region"

prostředky

prostřednictvím

k financování

projektu

tj. 1.112.490,- Kč +

rozsahu svého podílu na projektu,

příslušenství za bankovní úvěr na financování projektu
ZM se zavazuje, že v případě porušení dotačních
zkrácení, či úplné odebrání

dotací z tohoto

podmínek

důvodu,

podpisem

Šumava - západ o zpětném
mikroregionu,

v případě

smlouvy

porušení

dotačních

a

Šumava - západ

mezi Městysem

převodu vyplacených

Čachrov a

převede a to bezodkladně

v plném rozsahu příslušnou částku na účet Mikroregionu
Pověření starostky

Městysem

Čachrov a Mikroregionem

dotací z účtu městyse na účet

podmínek

městysem

a krácení,

či

odebrání dotací
Schvaluje přijetí ručitelského

závazku v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj.

1.112.490,- Kč + příslušenství
Mikroregionu
Schvaluje

za

úvěr

poskytnutý

Českou

spořitelnou

a.s.

Šumava - západ na financování projektu "Klidný region"

variantu

se semafory

při

řešení dopravní

situace

v městysi

Čachrov

v projektu "Klidný region"
Zastupitelstvo městyse odložilo:
Řešení návrhu dalšího provozu Iyžařského vleku na Javorné
2

Zastupitelstvo

městyse bere na vědomí:

Rozpočtovou změnu č. 4/2011
Petici občanů obce Březí

MĚSTYS CACHRv .
Čachrov čp. 55
33901 p. Klarovy
ICO 002 55 319

"'./f." 376 ".

)
'

83~",,---

Starostka

Anonymizováno

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

některých zákonů
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