ZÁMĚRY majetkoprávních úkonů Obce Ježovy,
které budou projednávány na veřejném zasedání zastupitelstva
obce dne 26.3.2020 od 20.00 hodin na obecním úřadě
Obec Ježovy zveřejňuje podle paragrafu 39 odstavce 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů níže
uvedené záměry:
1. Záměr pronájmu střelnice 1
Záměr pronájmu střelnice "Ježovy" v letech 2021 a 2022(Střelnice se
nachází na KÚ Ježovy, p.č. 783/1 o výměře 2318 m2 a na p.č. 783/2 o
výměře 1522 m2, 783/3 o výměře 91 m2 a s.p. 106 o výměře 95 m2) panu
Petru Kohanovi bytem Klatovy – Sídliště U pošty 673 každý pátek mezi
15-17 hodinou. Celková cena za rok 18000 Kč.
2. Záměr uzavření nájemní smlouvy s p. Petrem Kohanem dle bodu 1.
3. Záměr pronájmu střelnice 2
Záměr pronájmu střelnice "Ježovy" v letech 2021 a 2022(Střelnice se
nachází na KÚ Ježovy, p.č. 783/1 o výměře 2318 m2 a na p.č. 783/2 o
výměře 1522 m2, 783/3 o výměře 91 m2 a s.p. 106 o výměře 95 m2) Mgr.
René Kasovi bytem Klatovy - Vančurova 83 každý pátek mezi 17-18
hodinou. Celková cena za rok 3000 Kč.
4. Záměr uzavření nájemní smlouvy s Mgr. René Kasou dle bodu 3.
5. Záměr o vydání souhlasu s dočasným odnětím níže uvedených
pozemků určených k plnění funkce lesa do dobu 15 let do roku 2034.
p.p.č. 303/1 o výměře 42759 m2 (výměra pro vynětí 31633 m2), 303/18 o
výměře 1309 m2(výměra pro vynětí 486 m2), 303/19 o výměře 2335 m2
(výměra pro vynětí 2335 m2), 303/20 o výměře 4739 m2 (výměra pro
vynětí 4739 m2) a 303/16 o výměře 27898 m2 (výměra pro vynětí 27898
m2) výše uvedené pozemky jsou součástí schváleného dobývacího
prostoru evidovaného Českým báňským úřadem pod č.j. 6480/79
v katastru Trnčí.

6. Záměr prodeje pozemku č. 10/3 v katastru
Chlumská o výměře 1360 m2 (trvalý travní
porost).

7. Záměr souhlasu s umístěním zemního
kabelu NN (0,4 kV) podle varianty A,
nebo B na pozemcích 1184/3 (A) nebo
715, 717/1 v katastru Trnčí.
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