USNESENÍ
z 22. jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 24.9.2014
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí:
423 – zprávu o plnění usnesení z 21. ZM
424 – zprávu o soudních řízeních vedených ve věci kulturního domu
425 – nařízení o zákazu podomního prodeje

Zastupitelstvo projednalo a schvaluje:
426 – program jednání
427 – zprávu o činnosti rady v uplynulém období
428 – přehled o příjmech a výdajích rozpočtu k 31.8.2014
429 – přijetí dotace z Plzeňského kraje určené na pečovatelskou službu
430 - finanční příspěvek místní organizaci Českého zahrádkářského svazu na opravu budovy
moštárny ve výši 60 000,- Kč
431 - finanční příspěvek na II.etapu výstavby sociálního zázemí Tenisového klubu ve výši
150 000,- Kč
432 – rozpočtové opatření č. 3 po projednaných změnách
433 – prodej pozemků p.č. 539/9 o výměře 58 m2 a 1278/28 o výměře 76 m2, oba v k.ú. Kaznějov,
Miloši Klímovi, bytem Vinařská 2494 E/9, Plzeň, 321 00, za cenu 200,- Kč/m2 a úhradu
nákladů s prodejem spojených
434 – koupi nebo pronájem pozemku p.č. 1225/6 v k.ú. Kaznějov, který je v majetku státu,
firmou LB MINERALS,s.r.o.
435 – koupi pozemku p.č. 232/89 v k.ú. Kaznějov od MUDr. Dagmar Sýkorové, bytem
Stará náves 13, Kaznějov, za cenu 150,- Kč/m2
436 – prodej pozemků p.č. 15 o výměře 1 222 m2, p.č. 1359 o výměře 651 m2, pč. 10/5 o výměře
227 m2 a p.č. 10/12 o výměře 12 m2, vše v k.ú. Kaznějov, firmě NORMA, k.s., IČ 47114789
za cenu 300,- Kč s podmínkou, že bude novému zastupitelstvu předložena smlouva
o smlouvě budoucí kupní, kterou doporučí ke schválení právnička města
437 - obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
a ochraně životního prostředí a ruší vyhlášku č. 2/97
438 – Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800073910/2/VB/P
439 – Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 50842/1/2014
440 – prodej bytové jednotky 329/4 a pozemku v ul. Střední Ing. Ivě Tatarkové, bytem
Ant. Suchého 3338, Kladno 272 01, za cenu 640 439,- Kč vč. nákladů s prodejem spojených
441 – zaúčtování finančního příspěvku ZŠ ve výši 900 000,- Kč do investic

Zastupitelstvo projednalo a neschvaluje:
442 – prodej části pozemku p.č. 474/5 v k.ú. Kaznějov
443 – mimosoudní řešení sporu o plnou úhradu nákladů na opravu stodoly manželů Palmových

Zastupitelstvo projednalo a ukládá:
444 –zjistit podrobnější informace o záměru firmy TB PROPERTY s pozemky, o jejichž koupi
bylo požádáno, a předložit k projednání novému zastupitelstvu
termín: do 31.12.2014
zodp. TO

445 – zajistit přidání laviček k prodejní ploše na sídlišti
termín: po schválení nového rozpočtu

zodp. TO

446 – upozornit policii na parkování v ul. Na Komárově
termín: ihned

zodp. tajemnice

Alena Špačková
místostarostka

Ing. Petr Sýkora
starosta

