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PrYijeíi zawěru mďsffse 'n.rqp**l3rťť na pr*de} pÚZ*ťn*J.f #. 34pp, druh Úsť#trlí pl*cil.g, iintr
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B. Fťiieti zgrttěrzt rttěstyse Í{epowry:šIna pr*dej pazeftrka č. Í 31/2, druh zahraďa o vyměre
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9. Prodej^dle záměru městyse Nepomyšl č. 9/20I l - prodej pozemÍal č, 3067/8 o uj,měže
noÍatm! ^I^.L.., v ,a.u.
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I0. Bezplatnj, pronájem dle zatněru městyse NeponryšI č..Ia/20I I - pronájem pozem|ai
č. 262 a vyměŤe 99 m2, č. 645/3 o ujrněŤe l3.729 m2 a č. 898/29 o uyměŤe I.463 m2,
vše v k.lÚ. NepomyŠl
l l. KonečnéuytičtovartÍ provedenj;,ch pracífirmou Globalstav, Most na akci
,.Rekonstruke cho*líkt} v Nepomyšli - PodboŤanslra ulice,,
12. Žddost Ko*ského dvorce CÍtmeÍištná ofinančnípžíspěvek na činnost v r. 20I I
13. Žádost Ka ského dvorce ChmelištrxÍ ofinančnípŤíspěvek na činnost v r. 2012
t+. Žadost MS ČČKNepamyst a poskytmttÍfinančníhopžispěvku na akce konané v r. 20I2
15. Plan prace zastupitelsf",a něsfi;se Nepomy:Š! na l. potoleti 2012
I6. Ztipis z jednaní mezi zástupci Česképošty, S.p. a zastupci městyse Nepomyšl
l7. Žádost pťedstavensÍvc Jednoty SD v PodboŤanech o poslrytnuti pŤíspěv|cu na provoz
pr*dejrry sfflíšgrcéhrszbsži v iícp#'?ryšJi
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