
Usnesení č. 3/2017
ov

ze zasedání zastupitelstva městyse Cachrov,
konaného dne 7. 9. 2017 v Javorné v "Penzionu U silnice"

Zastupitelstvo městyse schválilo:

prodej bytové jednotky č. 5, jejíž vlastnictví je spjato s vlastnictvím
spoluvlastnického podílu o velikosti 7465/303650 ve vztahu k celku na
společných částech budovy čp. 15 v Čachrově na pozemku st. 87, na p. st.
87 a na p.p. 120/2 a 120/10, vše v k.ú. Čachrov za cenu 593 173,- Kč paní
Jaroslavě Tomanové
podle ust. § 84 odst. 2 písmo e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
společenskou smlouvu se společností Pošumavská odpadová, s.r.o., se
sídlem Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy III., IČ 04510984, a rozhodlo o
účasti městyse Čachrov v této společnosti a pověřilo starostu městy se
podpisem této společenské smlouvy
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV.-12-0011487/2
se společností ČEZ Distribuce, a.s.
koupi dvouplášťové nádrže 1 000 I s výdejním zařízením na skladování
nafty za cenu do 30 000,- Kč s DPH
směnu částí pozemků p.č. 1344, 1345, 1346/1, 1465/3 a 1465/8 v majetku
městyse za části pozemků p.č. 977/2, 977/3, 977/4, 1000, 1006/2 a 1069
v majetku Lenky Schlosserové - vše v k.ú. Javomá na Šurnavě dle
přiloženého geometrického plánu bez finančního vyrovnání
záměr prodeje pozemku p.č. st. 33/4 v k.ú. Březí u Čachrova
záměr prodeje pozemku p.č. 27/1 v k.ú. Javomá na Šumavě
záměr prodeje pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Zahrádka u Čachrova
záměr prodeje části pozemku p.č. 456/13 v k.ú. Čachrov
záměr prodeje části pozemku p.č. 1413/1 v k.ú. Javomá na Šumavě
nákup projektoru pro potřeby konání zastupitelstev dle předložené nabídky

Zastupitelstvo městyse neschválilo:

dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 27/1 v k.ú. Javomá na Šumavě

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:

zprávu kontrolního výboru
zprávu starosty městyse o činnosti úřadu od minulého zasedání ZM
zprávu starosty městyse o předběžných cenách plánovaných akcí



Zastupitelstvo městyse odložilo:

možnost zavedení školního spoje z Klatov do Čachrova

Zastupitelstvo městyse delegovalo:

dle ust. § 84 odst. 2 písmo f) zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích pana Josefa
Bejvla, nar. XXXXXX, bytem Chvalšovice 1, starostu, jako zástupce

městyse
Čachrov na všech valných hromadách společnosti Pošumavská odpadová,
s.r.o., konaných do konce tohoto volebního období

Zastupitelstvo městyse rozhodlo:

dle ust. § 85 písmo e) zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích o peněžitém vkladu
městyse Čachrov do společnosti ve výši 14 820,- Kč, který odpovídá 494
obyvatel x 30,- Kč a bude realizován navýšením základního kapitálu

.............. ~
Místostarosta

Usnesení bylo anonymizováno podle zákona Č. 10112000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů.


