Městys Chudenice

Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 15.5.2018 v zasedací místnosti úřadu
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2018-03-1 schválilo po úpravách program jednání,
č. 2018-03-2 schválilo přijetí dotace ve výši 30.000,- Kč z dotačního titulu Plzeňského kraje
„Podpora kultury v PK pro rok 2018“ na akci „Rok Jaroslava Kvapila v Chudenicích“,
č. 2018-03-3 schválilo přijetí dotace ve výši 200.000,-Kč z dotačního titulu Plzeňského kraje
„Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní
kulturní památky 2018“ na akci „Chudenice,sokolovna čp. 136“,
č. 2018-03-4 schválilo ratifikaci SoSB s f. ProjektEl, s.r.o na zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby na pozemku městyse p.č.445/4 v obci Lučice, v souvislosti s
výstavbou sloupku el. vedení NN,
č. 2018-03-5 schválilo souhlasné vyjádření k žádosti f. MontProjekt a.s. v souvislosti s opravou
vedení kabelů NN na pozemcích městyse v lokalitě Podskalí,
č. 2018-03-6 schválilo revokaci bodu č. 2017-05-11 usnesení ze zasedání zastupitelstva dne
14.9.2017 a schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 228 v k.ú. městyse
Chudenice, jehož součástí je stavba trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
č. 2018-03-7 schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 454 v k.ú. městyse Chudenice, v
lokalitě za prodejnou COOP v Chudenicích,
č. 2018-03-8 schválilo pověření člena zastupitelstva pana Bc. Davida Klímy k přijímání prohlášení o
vstupu do manželství v době od 1.7.2018 do 30.9.2018,
č. 2018-03-9 schválilo vydání souhlasného stanoviska k záměru výstavby rodinného domu p. Koláře
v obci Lučice na pozemku p.č. 341/2 v k.ú. městyse Chudenice,
č. 2018-03-10 vzalo na vědomí Rozp. opatření č. 1/2018 a schválilo Rozp. opatření č. 2/2018,
č. 2018-03-11

neschválilo poskytnutí dotace Lince bezpečí,

č. 2018-03-12 projednalo žádost pí. Kolajové o odprodeji areálu koupaliště ve Slatině a rozhodlo o
vyzvání žadatelky k upřesnění její žádosti a budoucího záměru s areálem,
č. 2018-03-13 schválilo pí. Hončíkové úpravu plochy a vjezdu před domem čp. 24 v Chudenicích,
v rozsahu dle její žádosti.
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