USNEsENÍ
z veřejného
zasedáníZastupitelstva
obceLíšťany
konaného
dne 10'12.2009
ZastupitelstvoobceL í šť a n y:
Usneseníč.222/09- schvalujepostup plněníusneseníZastupitelstvaobce konanéhodne
.221/09.
|o 9 2009v bodechč,.205109
Usneseníč.223/09- bere na vědomí a souhlasís postupemjednáníRady obce ze dne
5.10 2009,9.11.2009a 9.12.2009.
Usneseníč.224/09- schvalujeschodkov.ý
rozpočet
na rok 2010'
Usneseníč.22sl09- schvalujerozpočtoqy'
qíhledna období2010_ 2014.
- schvalujevráceníinvestičního
Usnesení
č.226/09
příspěvku
za byt č.8 v čp'55, Líšťany
ve ýši t50 000,- Kč, z tétočástkybudou odečtenodlužnénájemné
a poplatkyz prodlení.
Usneseníč.227lo9- schvalujecenu vodnéhove výši24,20 Kčlm3(22,- Kč/m3bez !PH)
a stočné
30,80 Kčim3(28,- Kč/m3bez DPH), celkem 55,- Kč/m3vč.
DPH (50,-Kč/ď bez DPH.).
Usneseníř'.228/09- schvalujezměnu Plánu financováníobnovyvodovodůa kanalizacína
období
2008_ 2018.
- schvalujeodměnudle $ 134 zitkonač.26212006
Usnesení
č.229109
Sb., zákoníkpráce
zaměstnancůmVáclavě Andělové, Václavu Dobrému a Monice
Poláškové
ve Úši 100%měsíčního
platu.
Usneseníč.230/09- neschvalujenavýšení
příspěvkuna dopravníobslužnost
o 41 tis. Kč na
posíleníautobusovýchspojůna lince č. 460101 Uteý-LišťanyVšeruby-Plzeň.
Usnesení
č.23|lo9- schva|uje
beáplatnýpřevodpozemků
p'č'653122
o Vyměře3 | m2,p'č'
653/15 výměře 6 rÍI2,653118výměÍe24 m,, 68814qýměře 62 m2
a 688/3výměře72 m" naPlzeňskýkraj Jednáse o pozemkypod silnicí
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- schvalujezveřejněnízáměruna bezuplatnýpřevodpozemkůp'ě' 13117,
Usneseníč'.232109
1078/8,1078/10v k.ú' Košeticeu Hunčicna Plzeňskýkraj, dále
neschvaluj
e zveřejněnízáměruna beáplatný převod.pozemků
p.č:
429 o qýměře 12 455 m2,40612o ýměíe 4 346 m2,405/7o v"ýměře
637 rrf' 418o výměře3 486 m2v k.ú.Třebobuz;
1442lIovýméÍe
21 00im2,144Ol4
o qýměře321 m2,144Ol1o
qiměře
11 589m2,1440/10 o výměÍe337 m2,1440/1
1 o qýměÍe
62 m2,i442l2
o výměře 135.1m", 1462o vyméÍe
958 m, v k.ú.Luhov u Líšťan;
683112o qměÍe 223 m', 683/119 uýměře77 m2,72o/I9 vyměře
I 445 n",720/4 o výměíe1286 Í1Ý'638114
41 m'' 683/15
o r1ýměře
o lýměře 641mz,683/1^6
o výměře331|i,846118^
o qýměře121m2,
846/17o ýméÍe20 m,' 846/19o r1ýměře94o m2, 846123o výměře
3 358 ďv k.ú.Lipno
u Huněic;
321 o qÍměře2 129 m2,330/1o qýměře19 72Om2,330/6o výměře
272 rÍf' 330/8.o ýměře 79 tď, szotg o výměře 458 m2,330/4
o rnýměře498m" v k'ú.Náklov.

Iednáse o pozemkypod silnicemi.
Usneseníč.233/09- schvaluje prodej pozemku p.ě. 603149v k.ú. Košetice u Hunčic
o qýměře 79 mz za cenv za cenu 35,- Kč'lnť + poplatky spojené
s prodejemmanželům
Jaroslavěa Jiřímu Větrovs\ých,Ledecká 16,
323 DlPlzei.
pozemkup.č:'9514v k.ú.Košeticeu Hunčicza
Usneseníč.234/09- schvalujeprodej^ěásti
+
poplatky spojenés prodejem manželůmJanu
cenu 35,- Kě/m,
a Ludmile Polatoqým,Homí 1496133'323 00 P|zeň.
Přesnáýměra pozemkubudeupřesněnageomďric\im planem.
Usneseníč.235/09- neschvalujeprodejčástipozemku471/| v k'tt.Lipno u Hunčic.
jakékolivlesnípozemky.
Usneseníč.236/09- schvalujeneprodávat
Usneseníč.237/o9 - schvaluieKolektivnísmlouw oro rok 2010.
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