USNESENÍ
z veřejného
zasedániZastupitelstva
konaného
obceLíšťany
dne l4'3. 2008
Z.stupitelstvoobce L í št' a n y:
Usnesení
č.99108- scl,tvalujepostup plněníusneseííZastupitelstvaobce konanéhodne
-98101
12 12 2007v bodechč'.71/07
Usnes€ n íč.100/08. bere na vědomi a souhlasís postupemjednání Rady obce ze dne
2.1.12.
2407,14.1.2008,6.2.2008a 3 3. 2008
plá1 koitrol Finalčnibovýbo.uprorok 2008
Us eseníč.10|/08- schvá-]uJc
Usnesení
č.102/08- schvaluje odměny neuvolněnýchčlenůZastupitelstvaobce Líšťany
a členů
výborudle Nařízenívlády č'3712003sb', o odměnáchza výkon
po odvedeníveškerýchzákonnýchsrážek
funkce členům
zastupitelstev
ve výši]
Místostaíosta
3 000,-Kč
Clen Rady obce
5 1 0 ,K- č
Předsedavýboru
5 1 0 ,K- č
Clen Zastupitelstva
obce 10o,-Kč
]00'- Kč
Clen výboru
Usneseníč.103/08- schvalujeodměnuknihovnikapo odvedeniveškeýchzákonnýchsrážek
ve výši900,-Kč
Usneseníč.104/08- schvalujeosazeníČoV Lišťanymonitorovací
telemetrjckou
stanici
Usnesení
č.l05/08- schvalujekoupi pozemkup,č'90/2 v k'ú, Náklov o výměře 395 m,
a pozemkup,č'90/3v k,ú,Náklov o výměře32ó m2za cenu30'- Kč/m,'
celkem21 630'-Kč
Usneseníč.l0ó/08 . schvalujekoupi pozemkup.č'653/25v k,ú Lišťanyo výměře12 m, za
posudku30'72Kč/m,,celkem368'6.1Kč
cenudle znaleckého
Usneseníč.107/08- schvalujepodle odst.1 pism.a)' b), c) a e) zákonač 95/1999Sb,.ve
"E5
zněnipozdějšich
předpisůbeáplatný převodpozemkůGP p.č6l5/7' GP
p'č 615/1'PK p.č'61R'GP p e' 181/1aENp.č 131/lv k'ú.Líšťany
od
Pozemkového
fonduCeskérepubliky
Usneseníč.108/08- schvalujeuzavřeni Dohody o naíovnání
uzavřenouv souladus $ 585,
586' a 587 zákonač.40/196.1
zákoniku've znění
Sb'' občanského
pozdějšichplatnýchpředpisůs restituentypaníJaroslavouBeÍnasovou,
Denisovonábř' 4, Plzeň'panemMiloslavemHochmannem,
PernaÍec
111
a panemLadislavemHochmanem,Oselce l
nápravuvzniklýchchyb a rušiSmlou!,uo převoduvlastnictvi
Usnesení
č.l09/08. schvalu.je
b1tu uzavřenous manželiPavlem a Gizelou Lehotskýchze dne 5'l2'
1998a Smlouvuo převoduvlastnictvib1tuuzavřenous manželiJiříma
vác]avouRubášových
ze dne ]2.11' 1998podlezákonač',72/1994
sb'
(zákono vlastnictví
nor'1ich
byů) a schvalujeuzavieni
smluv
500mŽ
Usnesení
č.110/08-schvalujeprodejpozemkup'č.28ol1v k'ú.Lišťany
o rryméie
a pozemkup'č282/8V k ú,Lišťanyo výměře203 m. za cenu30,-Kč/m'
+ poplatky spojené s prodejem manželůmJarmile Knapové,

Vojanova21' 31800 Pizeň a Zbyňku Knapovi' Líšťany
95, 33035
Líšt,any
Usneseíí
č.111/08- schvalujeprodejpozemkup'č'280/2v k.ú'Líšťany
o výměře328 m, za
cenu 30,- Kč/m2manželům
Jitce a Jaloslaru Krbcovým,Lišťany78,
33035 Lišťany
Usíeseníč.112108- schvalujeprodejčástipozemkup'č'274 v k'ú'Líšťany
vedenýv ZE za
cenu 35'- Kč/m2+ poplatkyspojeíés prodejempaníJaně opatÍné,
ul,
685/39'
Praha
Lence
Líšťany
50.
Jaromírova
a
opatmé'
plánem'
Přesnávýměrapozemkubudeupřesněnageometrickým
prodejpozemků
Usnesení
č.1l3/08. neschvaluje
st' č 19' p'č'2,1,28,31.Iv kú Náklov
vedené
v ZE manželům
Janěa Miroslaw visingerovým,Kaznějovská1,
Plzeň ani panuVáclalrr Brabníkovi,Náklov 8, Líšťany
a ani pani Adéle
Visingerové,
Kaznějovská1, Plzeň
Usneseníč.114/08- schvalujeprodej pozemku.p'č.1144 v k.ú,Košeticeu Hunčicvedený
vZE o výměře 3 O93 rÍ za cenu 35'- Kč/m2+ poplatky spojené
s prodejem
Usnesení
za cenu
č.115/08- schvalujeprodejčástipozemkup'č'1444v k'ú'Luhov u Líšťan
+
poplatky
prodejem,
35'- Kč
spojené
s
plánem.
Přesnávýměrapozemkubudeupřesněnageometrickým
Usnesení
č.116/08- schvalujeprodejpozemku^p'
č'47/14 ý k ú'Košeticeu Hunčico výměie
l00 m. za cenu{0.-KČm' I pop|aIk)
spojene
s pÍodejem
- schvalu,je
prodej pozemkup'č' 30/2 v k'ú' Luhov u Lišťano výměře
Usnesení
č.117108
99 m2za cenu50,-Kč/m,+ poplatkyspojené
s prodejem
Usneseníč.118/08- schvalujeprode,jpozemkup'č 444 v k ú Třebobuzo výměie 82 m, za
cenu50,-Kč/m2+ poplatkyspojené
s prodejem
prodejpozemkup'č'533/5o qýměře941 m2 v k'ú'Luhov
Usnesení
č.119/08- neschvalu,je
u Lišťan
Usnesení
č.120/08. schvalujeprode.jčástipozemkup,č'95/28v k'ú.Košeticeu Hunčicza
cenu50,.Kč/m,+ poplatkyspojené
s pÍodejem
plánern,
PřesnávýměÍapozemkrrbudeupřesněnageometrickým
Usnesení
č.121108.schvalujeKolektivni smlou!'upro rok 2008
- schvalujevyřazeníboduč'22 z progÍamu
zasedání
Zastupitelstva
obce
Usnesení
č.122108

/*

Ih,io,/
VěnceslavaŠulová
starostka

