USNESENI
z veřejného
zasedáníZastupitelstvaobceLíšťany
konaného
dne 13.6.2008
Zastupite|stvoobceL í štoa n y:
Usneseníč.|23/08- schvalujepostup plněníusneseníZastupitelstvaobce konanéhodne
14 3 2008v bodechč.99/08. I22l08
Usneseníč.124/08- bere na vědomí a souhlasís postupemjednáníRady obce ze dne
9.4.2008,
14.5.2008a2.6.2008
áv&ečnýúčet
k 31''n. 2007a vyjadřujesouhlas
obceLíšt'any
Usneseníč.125/08- projednalo
s celoročnímhospodařením,ato bez výhrad

Usneseníč'.126108. schvalujerozpočtovou
úprar,u
v jednotlivýchpoložkácha paragrafech
k 30.4.2008
Usneseníč.127/08- schvaluje variantu B návrhu Plánu Íinancováníobnoly vodovodů
na období2008- 2018
a kanalizací
počtužákuudělenívýjimky ze zákonapro
Usneseníč.128/08- schvalujez důvodů
nízkého
Zák|adni školuLíšťany,okres Plzeň . sever,příspěvkováorganízace
dle $ 23, odst.3 školského
zákonač.56I/2004Sb.,ve zněnípozdějších
předpisův návaznostina $ 4 odst.2 vyhláškyč.4812005Sb.,ve znění
pozdějšíchpředpisůo schválenívýjimky a zaviaaní se k úhradě
zvýšenýchvýdajůna vzdéÍávaci
činnostškolypro 1 žákanad limit
podlekrajskýchnormativů
stanovenývýpočtem
za část
Usneseníč..129/08- schvalujesměnučástípozemků12I/1 a 66011v k'ú.Líšťany
pozemku1I8lI2 v k.ú'Líšťany
Usnesení
č.130/08- neschvaluje
koupičástipozemkup.ě.739v k.ú.Luhovu Líšťan
prodejpozemkup.č.79132
Usnesení
v k.ú.Líšťany
o výměře34 m" za
č.131/08- schvaluje
cenu 40,- Kč/m, + poplatky spojenés prodejemmanželům
Zdeňku
a Marii Špačkovým,
Macháčkov
a 198/7, P|zeň
Usneseníč.132108- schvaluje prodei pozemku p.Ó. 603/47 v k.ú' Košetice u Hunčic
o výměře 365 m2 za cenu 35,- Kč/m2+ poplatkyspojenés prode.;em
paníJanéZahradníkové,
Bezručova457,Chotěšov
Usneseníč.133/08- schvalujeprodejpozemkup.č,.1144v k.ú.Košeticeu Hunčicvedený
vZE o výměře 3 093 m2 za cenu 35,. Kč/m2+ poplatkyspojené
s prodejempanuing' Václaw Stejskalovi,Y Ze|eném
údolí6, Praha4
Usnesení
č.134/08- schvalujeprod.ejpozemkůp.č.604/4 o^výměře 35 m2, p'č'60412
o výměře64 m2,p.ě.610i6o výměře6 m2,p.č.61012o výméie
4I m2,
p.č.610/3o výměře28 m2,p.č.ó10i4 o výměře5 m2všechnyv k.ú'
Luhov u Lišťanza cenu 35'- Kč/m, + poplatky spojenés prodejem
manželům
ing. Aleši a Ing' Ivaně Houdkovým,Pod Hradem 387/4,
Plzeň'
Přesnávýměrapozemkubudeupřesněnageometrickýmplánem.
Usneseníč.135/08- schvaluje prodej pozemku p.č. 47lI4 v k.ú. Košetice u Hunčic
o výměře 100 m2 za cenu 50,. Kč/m2+ poplatkyspojenés prodejem
panuJiřímuHerbrecherovi,KošeticeE 452,Lišťany.

Usneseníč.136/08- schvalujeprodej pozemkup.č.30/z v k.ú.Luhov u Líšťano výměře
99 m2 za cenu 50,- Kč/m2+ poplatkyspojenés prodejemmanželům
Jaroslalua DanušiMašatovým,
Křimická 989/130,Plzeň
p.č.444v k.ú.Třebobuzo výměře82 m2za
Usnesení
č.|37l08- schvalujeprodej^pozemku
cenu 50,- Kč/m"+ poplatky spojenés prodejempaníMarii Sakové,
Třebobuz5, 330 35 Líšťany
pozemkup.č.95128v k'ú.Košeticeu Hunčicza
Usneseníč.138/08- schvalujeprodejč.ásti
+
poplatky spojenés prodejem panu Pavlu
cenu 50,- Kč/m,
Křiváčkovi.Plaská1340/43.
323 00 Plzeň.
Přesnávýměrapozemkubudeupřesněnageometrickýmplánem'
prodejpozemků
st.č.19,p.č.2.1,28,317v k'ú'Náklovjako
Usnesení
č.139/08- schvaluje
stavební
Darcelu
Usnesení
č.r40l08- schvalujeprodejpozemkůp.ě. 146012o qýměře 433m", p.č.1059/1
GP
o výměře 1 445Írf, p.č.1057/.8
o výměře 15m2,částipozemkup..č.
1086 d2 (celá výměra815.m),PK 1075 (celá výměra318m2),PK
za cenu
1482/1(ce|áqiměra 131m"),všechnyv k.ú'Luhov o Líšťan
50,84Kč/m'+ poplatkyspojené
s prodejem'
Přesnévýměrypozemkůbudeupřesněnygeometrickýmplánem.
Usneseníč.14|/08- neschvalujeprodejčástipozemkup,č.383/47v k'ú.Těchoděly
Usneseníč.|42108- schvaluje Smlouvu o úhraděnákladůspojenýchse zabezpečením
pečovatelské
služby
spádového
Usneseníč.143/08- schvalujeDodatekč.4 ke Smlouvěo vytvořeníspolečného
obvoduZS a MS Město Touškov
Usnesení
ř..|44/08- schvaluje přijetí finančnídotace z Programu stabilizacea obnovy
venkova Plzeňskéhokaje ve qÍši 200 000,- Kč na revitalizact
potoka
Košetického
Usneseníč.145/08- neschvalujepřijetí finančnídotacez Programustab.ilizacea obnovy
venkovaPlzeňskéhokrajeve qiši 110 000,-Kč na Uzemníplán obce
Líšťany
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