USNESENÍ
ze 6. jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 23.9.2015
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje:
107 – program jednání
108 – zprávu o činnosti rady
109 – přehled příjmů a výdajů rozpočtu k 31.8.2015
110 – odložení stavby garáže a vyjmutí částky určené na stavbu z návrhu rozpočtového opatření č.3
111 – rozpočtové opatření č. 3 s úpravami provedenými v průběhu jednání
112 – Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 31952015, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
č. 03932015, přijetí dotace z dotačního programu „Podpora JSDH obcí Plzeňského kraje
v roce 2015
113 – podání žádosti o dotaci na opravu kapličky
114 – návrh Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1158/2
115– záměr prodeje části pozemku p.č. 567/17 v k.ú. Kaznějov
116 – záměr prodeje části pozemku p.č. 344/7 o výměře 2 000 m2v k.ú. Kaznějov
117 – návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k.ú. Kaznějov předložený ŘSD ČR
118 – Smlouvu o věcném břemeni na pozemku p.č. 1277/1 v k.ú. Kaznějov
119 – Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IP-12-0003874/VB/002
120 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízenív věcného břemene služebnosti číslo
5584/27-1047/33200/2015
121 – optimalizaci trasy obchvatu Kaznějova vyznačenou na mapce, která je přílohou zápisu
s podmínkou, že bude řešen přístup z č.p. 29 do Kaznějova

Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí:
122 – plnění usnesení z minulého jednání
123 – informace o soudních jednáních ve věci KD
124 – čerpání rozpočtu ZŠ

Zastupitelstvo projednalo a ukládá:
125 – vyzvat vlastníka chodníku kolem samoobsluhy na sídlišti, aby chodník udržoval v čistotě
termín: ihned
zodp. TO
126 – zajistit údržbu úřední desky na sídlišti
termín: ihned

zodp. TO

126 - zajistit údržbu přerostlých jehličnanů na sídlišti u č.p. 402
termín: ihned
zodp. TO
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