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program pro zasedánÍZM dne 4. l0.2077
navrženéověřovatele zápisu ze zasedáníZM ze dne 4. I0 2077, a to Ing. |ana Machače a Ing.
Michala Škarvadu
zápis zezasedáníZV č.6/20L7 ze dne 23. srpna2017
žádost manželůOty a Marie Šafránkoqich, trvale bytem Horní Chřibská 35,407 44 Chřibská,
o prodej pozemku p.p.č. 181 o qiměře 1934 m2, v k.ú, Horní Chřibská, za cenu v místě a čase
obvyklou, a to 30,- Kčzam?.
žádost manželůOty a Marie Šafránkoqých, trvale bytem Horní Chřibská 35,407 44 Chřibská,
o rozložení kuní ceny za prodej pozemku p.p.č. 191 o qiměře 1934 m2, v k.ú. Horní Chřibská,
tedy 58020,- Kč, do 24ti měsíčníchsplátek s tím, že návrh na vklad do katastru bude podán
po úplnémsplacení kupní ceny.
žádost SVS, a.s., se sídlem Přítkovská L689,415 50 Teplice, o prodej pozemků p.p.č. 753 o
qfměře 391-m2 ,754 o qiměře 237 m2, oba v k.ú. Horní Chřibská, dále p,p.č B29/7 dle
geometrického plánu č.34Z-B5/20L, o qfměře 475 m2 v k.ú. Chřibská a p.p.č. 1038 o
qýměře 10 m2 a 1039 o qýměře 395 m2, oba v k.ú. Dolní Chřibská, za celkovou cenu dle
znalec\ých posudků Ing. Milana Růžičky,za220650,,Kč.
žádost MUDr. Anny Fišerové, CSc., trvale bytem Sokolovská 4I,t86 00 Praha B, o pronájem
pozemku p.p.č,239 v k.ú. Chřibská, o qýměře 37,5 m2 z důvodu celkového oplocení
pozemku.
žádost společnosti Ergoland spol. s.r.o., se sídlem Pardubická 18, 530 02 Srnojedy,
zastupující ČEZ Oistribuce, o uzavření smlouvy o zíízenívěcnéhobřemene - služebnosti,
v rámci stavby ,,IP-t2-4006449 DC Chřibská, p.p.č. 969, příp. do 50 m, kNN" - viz smlouva.
žádost paní Marie Bláhové, trvale bytem Chřibská 302,407 44 Chřibská, o pronájem části
pozemku p.p.č.766/ 1v k.ú. Chřibská, po paní Bartošové.
noqý provoznířád a provozní dobu sběrného dvora u paneloqich domů ve Chřibské.
program rozvoje města Chřibská na rok 2018,
přidělení bytu paní Kamile Votroubkové na čp. 58 po paní Gabriele Doležalové na základě
podané žádosti.

qipověd'smlouvy o smlouvě budoucí kupní paní |aroslavy Scholzeové, na pozemek p.p.č,
83/1,v k.ú. Krásné Pole u Chřibské, z důvodu odloženístavby RD.
žádost paní |any Tomáškové, trvale bytem Kabešova 943/4,190 00 Praha 9, o prodej
pozemku p.p.č, 455, o qiměře 24B m2 v k.ú. Chřibská, za účelemucelení pozemku.
žádost pana Miroslava |eřábka, trvale bytem Chřibská 57e,407 44 Chřibská, o prodej
pozemku p.p.č,IaB/2 v k.ú. Chřibská o qýměře 2 m2.
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žádost pana Radka Ševčíka,
trvale bytem Blachutova929/L,196 00 Praha 9, o prodej
pozemku p.p.č. 505, o výměře LOt7 m2.
výpověď z nájmu části pozemku p.p.č. 766lL v k.ú. Chřibská, od paní Veronilqy Bartošové,
trvale bytem Dolní Chřibská 57,407 44 Chřibská.

žádost pana }aroslava Hrice, trvale bytem Habrová 3t04,415 01 Teplice, o prodej pozemku
p.p.č.329/ 1 v k.ú. Horní Chřibská, o výměře 662 m2.
žádost manželůOty a Marie Šafránkoqich, trvale bytem Horní Chřibská 35,407 44 Chřibská,
o prodej pozemku p.p.č. I79, o výměře 1L2t m2 v k.ú. Horní Chřibská.
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