OBE C STA CH Y, 384 73 Stachy 200

Ve Stachách, dne 17. srpn a 2015

Po zv án ka
ve znění pozdějších
V souladu s § 92 zákona č. 128/200 0 Sb., o obcích a
elstva Obce Stachy, které se
předpisů, svolávám IV. řádné zasedání zastupit
17:00 hodin ve školícím centru
uskuteční ve středu dne 26. srpna 2015 od
STA VOP LAS T KL Stachy, čp. 266.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení prog ram u
4. Kontrola usnesení zjed nán í ZO č. IV
5. Kontrola usnesení zjed nán í ROč. 16 - 20
6. Zprávy zjed nán í finančního a kontrolního výboru
7. Majetkové záležitosti
hy o výměře cca 300
a. Prodej části obecního pozemku p. č. 1630/3 v k. ú. Stac
hy
m2 a poz emk u p. č. 1502/30 o výměře 186 m2 v k. ú. Stac
ěře 2662 m2.
b. Prodej obecního pozemku p. č. 585 v k. ú. Stachy o vým
hy o výměře 23 m2.
c. Prodej části obecního pozemku p. č . 2150/12 v k. ú. Stac
hy ve vlastnictví
d. Směna pozemků p.č. 62/4 o výměře 197 m v k.ú. Stac
vlastnictví soukr.
obce Stachy za část pozemku p.č. 6211 v k. ú. Stachy ve
Stachy (p.č.471,
e. Záměr směny pozemků v k. ú. Stachy ve vlastnictví obce
0 a částí 232011,
41112,1739/6,519, 520,521, 522, 523,1688/4,1688/6, 239
2/2 a 2322/2) a
2320/13, 2320/13, 2320/7, 2320/16, 2320/15, 2322/4, 232
5/28, 2105/26 ,
pozemků ve vlastnictví ČUS Prah a (p. č. 2105 /25, 210
1715 /2,
2105/27 ,210 8/12 ,210 811 3,21 08/2 3,21 08/1 4,21 08/1 6,
/6)
2108/10,2105119, 1838/86, 2105 /22 a části 2108/26, 1738
f. Koupě části poz emk u p. č. 1762 v k. ú. Stachy.
5 pro Jč kraj
g. Darovací sml ouv a na poz emk y pod komunikací č. Il/14
8. Změna územního plán u obce Stachy č . ll
9. Pořízení změny územního plánu obce Stachy č . 14
hy
lO . Pořízení nov ého územního plán u obce Stac
11 . Různé

12.Závěr.

Klíma,
starosta obce

Bořivoj

