Usnesení RMV č. 4/2020

Městys Všeruby
USNESENÍ č. 4/2020
ze zasedání Rady městyse Všeruby 20. července 2020

RADA SCHVALUJE:
1) Přítomni 4 členové Rady městyse Všeruby – je usnášeníschopná.
2) Rada městyse Všeruby schvaluje ověřovatele zápisu – paní Ing. Ludmilu Rousovou a pana
Ing. Miloslava Poláka.
3) Rada městyse Všeruby schvaluje zapisovatele – pana Václava Bernarda.
4) Rada městyse Všeruby schvaluje program zasedání.
5) Pronájem části pozemku parc. č. 15/1 v k.ú. Pomezí na Šumavě (dle GP č. 64-1122/2019
pozemek č. 15/2 o výměře 228 m2) paní Monice Kučerové za cenu 2,- Kč/m2/rok a
uzavřením nájemní smlouvy rada pověřuje starostu městyse Všeruby.
6) Pronájem bytu č. 4 v bytovém domě č. p. 90 ve Všerubech paní Marii Potocskové.
7) Pronájem Kulturního domu ve Všerubech na den 30. 8. 2020 SRPDŠ při ZŠ Všeruby za
účelem pořádání akce „Zábavné odpoledne pro děti“, a to za předpokladu dodržení zásad
pro pronájem Kulturního domu Všeruby.
8) Pronájem Kulturního domu ve Všerubech na den 3. 10. 2020 SDH Všeruby za účelem
pořádání pouťové zábavy, a to za předpokladu dodržení zásad pro pronájem Kulturního
domu Všeruby.
9) Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 255/3 (dle GP č. 66-4/2020 pozemek
č. 255/6 o výměře 42 m2) v k.ú. Pomezí na Šumavě.
10) Umístění mobilheimu na pronajatý pozemek parc. č. 30 v k.ú. Hyršov panu Milanu
Pekárikovi.
11) Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 475/1 v k.ú. Hyršov o výměře cca
50 m2.
12) Příkazní smlouvu č. 1/2020 mezi městysem Všeruby a paní Libuší Křenkovou, jejíž
předmětem je kontrola hospodaření u příspěvkové organizace Základní škola Všeruby za
období rok 2019.
13) Příkazní smlouvu č. 2/2020 mezi městysem Všeruby a paní Libuší Křenkovou, jejíž
předmětem je kontrola hospodaření u příspěvkové organizace Mateřská škola Všeruby za
období rok 2019.
14) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-0016425/SoSB VB/1 - dotčené pozemky parc. č. 1032/1 a 339/5 v k.ú. Všeruby u Kdyně.
15) Zakoupení přístřešku do sběrného místa ve Všerubech, pro účely skladování nářadí a
nebezpečného odpadu.
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16) Zakoupení 15 ks pivních setů.
17) Navýšení rozpočtu určeného na rekonstrukci společenské místnosti v Kulturním domě ve
Všerubech o 80 000,-?
18) Zařazení bodu týkajícího se projednání možné směny pozemků kombinované s prodejem
mezi městysem Všeruby a panem Rynešem na program jednání ZO.
19) Výrobu a osazení 3 ks směrových tabulí a 2 ks informačních tabulí ke kostelu sv. Anny na
Tanaberku.
20) Zpracování územní studie na revitalizaci pozemku parc. č. 778/4 v k.ú Všeruby u Kdyně
spočívající v terénních úpravách a odstranění valů bývalé střelnice a muničního skladu a
s tím související kácení dřevin.
21) Poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč SK Kdyně 1920, z.s.

RADA NESCHVALUJE:
1) Zakoupení septiku umístěného na pozemku parc. č. 370/2 v k.ú. Maxov.

Karel Rakovec
místostarosta

Václav Bernard
starosta
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