USNESENI
konanéhodne 19,6,2013
z veřejnéhoZasedání
Zastupitelstva
obceLíšťany
ZastupitelstvoolrceL í šť a n y:
Usneseníč.|4|l|3 - schvaluje zakoupení leteckých snímkůjednotlivých částí obce,
1x velkÝ.9x malý formát
Usneseníč.|42l|3 - schvaluje postup plnění usneseníZastupitelstvaobce konaného
20.3.2013v bodechč.I32lI3 _ 140/13
Usneseníč.143lI3 - bere na vědomí a souhlasís postupemjednání Rady obce ze dne
10.4.2013,6.5.2013a 5.6.2013
výboru
Usneseníč,.|44113. berena vědomízprávy Kontrolníhoa Finančního
Usneseníé,145113- schvďuje napojenípůvodníodvodňovacístoky na pozemku p.ě.
1400/1 vk.ú. Luhov u Líšťando JK Luhov, stoka ,,a.. pod
podmínkou,Že pÍepadz hlmpy, popř. dalšínepovolená napojení
budouzaslepena.
Usneseníč.|46l|3 - pověřuje starostkuvypsiínímvýběrovéhoÍízenína povrchy na návsi
v Lúově
dle vypracované studie. Vjezdy k jednotliv.ým
nemovitostem budou upraveny jen v případě' kdy vlastník
nemovitostiuhradíobci Líšťanynáklady na vjezd před zahájením
prací.
stavebních
- schvalujeStrategickýrozvojový dokumentobce Líšťanyna období
Usneseníč,.147l|3
2013 - 2018
komisevýběrového
Íízení
doporučení
Usneseníč'148/13- pověřujeRadu obceschvrílením
veÍejnézakžuky,,Dodávka varovnéhosystémuochrany obyvatel před
povodněmi..
řízení:
Dále jmenuječlenykomisevýběrového
Předseda_ Mgr. Edita Šajtošová,
náhradníkWolfgangSchuldes
JaromírBoháček
Clenové_ Ing' Jan Jílek,niíhradník
Miroslav Příplata
JosefHanzlík,niíhradník
Ing.Mar.tinBolek
Ing.Michal Cvikl, nráfuadník
Bc. Miloslav Misterka
Ing.VladimírPavlík,nárhradník
Usneseníč.149lI3- schvaluje bezúplatnýpřevod pozemkůod Státníhopozemkového
projektu:
uřaduv rámci Privatizačního
Katastrálníúzemí:
Hunčice

s7ý9,s79lr
s71t4,
s71ts,
s71t6,
57117
, 57118,

Košetice
u Hunčic
Katastrální
území:
34218.r078145.r336
Katastrálníúzemí:
Líšt'any
12212,181/14,
121/2,16813,16814,
65811,
658116,
658tL/, 658118,
181/s,181i28,r&r/3r,28113,6s319,6s411,6s7, 65812,658tr5,
6681r,
666114666115,
666116,
660/3,66413,
66414,
666112,666/13,
669/8,
68r/1,,68rt2,682t3,69s/1,697/15,700t7
Katastrální
území:
Luhovu Líšt'an
| 452t1,
| 470/10

Katastrálníúzemí:
Těchoděly
290/3,3981
5, 398/1r,399/2
Katastrálníúzemí:Třebobuz
|3l11'3I2l8'31212'
28214,405l13'
412/Í'4I9l4
28213'
v k.ú.Lipno u Hunčico výměře
Usneseníč.150/13- schvalujeprodejpozemkup.č.^583/2
+
poplatky
spojenés prodejempanu
1 150m' za cenu 250,- Kě/m,
Luboši Kunešovi, bytem sídlištní411' 330 12 Homí BÍíza za
podmínky,Že na tomto pozemku bude zkolaudován rodinný důmdo
pěti let od nab1típrávníchúčinků
vkladu kupnísmlouly do Katastru
nemovitostí,v opačnémpřípadě kupujícíuhradí smluvní pokutu ve
ýši kupníceny.
Usnesenič.151/13- schvaluje prodej pozemku p.č. 39/13 vk.ú. Těchoděly o výměře
s prodejem.
13 m. za cenu300'. Kčim.+ poplatkyspojené
Drílepověřuje starostkuobce zveřejněnímzáměru.
Usnesenič.|52l|3 - schvalujeprodej ěásti pozemkup.č.11/2v k'ú. Luhov u Lišťal za
cenu 100,. Kč/ď + poplatky spojenés prodejem a zÍizenj věcného
břemene cbize a jízdy přesěástpozemkup.č.1442/2 v k.ú. Luhov
u Líšťan.
Drílepověřuje starostkuobce zveřejněnímziíměru.
pozemkůp.č. st. 3312o l"ýměře 43 m2, st. 3313
Usneseníč.153/13- schvaluje prodej^
o výměře 1'08mZ a st. 3314o l"-foněře183ď v k.ú.Niíklov za cenu
100,.Kč/m,+ popiatkyspojené
s prodejem.
Dále pověřuje starostkuobce zveřejněnímzitrnéru.
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