
Výpis z usnesení 3/2015
ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov,

konaného dne 18. 6. 2015 v "Penzionu U Silnice" na Javorné

Zastupitelstvo městyse schválilo:
- vydání OZV č.I/20 15 dle přílohy
- vydání Řádu veřejného pohřebiště městyse Čachrov dle přílohy
- vydán í OZV č. 2/2015 dle přílohy
- závěrečný účet Městyse Čachrov za rok 2014 spolu e zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2014 s výhradou a přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
- v souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech, ve znění pozdějších změn a doplňků, plán společných zařízení pro katastrální
území Svinná na Šumavě
- veřejnoprávní smlouvu s Městem Klatovy na poskytnutí dotace ve výši I 419,- Kč dle přílohy
(protidrogová prevence v regionu Klatovska)
- prodej části p.p.č. 1326/3 v k.ú. Javorná na Šumavě o velikosti 56 m? do SJM xxxxxx a xxxxxx, za
cenu 150,- Kč/m? + náklady
- zápis do kroniky za rok 2014
- revokaci (zrušení) části usnesení č. 2/2015 - záměr prodeje částí p.p.č. 47 o velikosti cca 50 m2 a
dvou částí p.p.č. 155/1 o velikosti cca 100 a 140 rrr', vše v k.ú. Dobřemilice
- záměr prodeje části p.p.č. 47 o velikosti 56 m2 a dvou částí p.p.č. 155/1 o velikosti 150 a 156 m", vše
v k.ú. Dobřemilice
- záměr prodeje části p.p.č. 456/9 o velikosti 19 m2 v k.ú. Čachrov
- záměr prodeje části p.p.č. 714 o velikosti cca 110m2 v k.ú. Chvalšovice u Čachrova
- záměr pronájmu p.p.č. 44, 229/21, 263/18 a 125/4 v k.ú. Čachrov a p.p.č. 224/2, 233/1, 248 249,
250, 253/1,253/2,255,258 a 259 v k.ú. Březí u Čachrova
- uzavření smlouvy s firmou EUROVIA CS, a.s. na opravu vodovodního řadu v Čachrově za cenu
I 750618 15 Kč vč. DPH, smlouva dle přílohy
- prodej st.p.č. 24 včetně budovy bez č.e./č.p. v k.ú. Chvalšovice u Čachrova xxxxxx, za cenu 17 500,-
Kč + náklady
- záměr dlouhodobého pronájmu části p.p.č. 494 o velikosti cca 145 m2 v k.ú. Chvalšovice u Čachrova

Zastupitelstvo městyse neschválilo:
- záměr prodeje p.p.č. 10/2 v k.ú. Javorná na Šumavě
- záměr prodeje části p.p.č. 494 v k.ú. Chvalšovice
- záměr prodeje části p.p.č. 356/1 O v k.ú. Čachrov
- doplnění zápisu do kroniky (informace o zrušení 2. zasedání ZM Čachrov)
- záměr dlouhodobého pronájmu p.p.č. 10/2 v k.ú. Javorná na Šumavě

Zastupitelstvo městyse odložilo:
- uzavření SOBS o zřízení služebnosti s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
- zprávu starostky o plnění přijatých usnesení
- zprávu předsedkyně finančního výboru o provedené kontrole
- RZ č. 3/15 a 4/15
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