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2. veÍejnéhozasedání zastupitelstva Městyse Klenčípod Čerchovem

konaného dne 29.|2. 2al0

Zastupitelsfvo městyse

A. schvaluje:
I.2 změny rozpočtu k 30.12.2010
2.2 rozpoěet městyse na rok 2011 jako přebytkový s příjmy1B78I tis, výdaji 16.900 tis

a

financováním 1' 881 tis Kč
3.2 pořízení nového ÚP městyse
4.2 č|eny výborů dle návrhů předsedů
5.2 odměny místostarostovi ve Ýyši 9000,- měsíčně
předsedům výborů ve výši 2500,- 2 x ročně
členůmzastupitelstva ve výši 1500,- 2 x ročně
členůmvýborů ve ýši 1000,- 2 x ročně
6.2 pověření ing.Kulíka' ing.Bendy a Mgr.Novákové k q'konávání obřadů, r,1'konáviíní
obřadů na celém správním obvodu Městyse Klenčíp.Č., dny pro vykonávání obřadů pátek, sobota, neděle
7.2 pronájem skladu v budově na pozemku p.č. 425116 fi Artes tatut za cenu stanovenou
cenovou mapou
8.2 schvaluje pronájem části pozemku p.č.1589/1 v k.ú. Chodov L.Bandymu a parkov1ště za
finančníchpodmínek shodných s předchozím nájemcem
9.2 příspěvek Svazu neslyšícíchDomažlice ve výši 1.000 Kč
10.2 příspěvek KSCM na pořádání oslavy }/rDŽ ve ýši 5.000 Kč
11.2 odměna za ýbér poplatků na pouti panu Jiřímu Andrlemu a Jaroslavu Jeřábkovi ve qýši
1000,-Kč neto každému.
|2.2lryplacení odměn odstupujícímuzastupitelstvu za II. pol. 2010
13.2 p|án činnosti Kontrolního výboru pro rok 2011
14.2 mimořádnou odměnu starostovi ve výši 20.000,- Kě zazimní údrŽbu
1 5.2 převedení částky 84.7 47,- Kě z r ezewního fondu Masarykov y základní školy

B. ukládá:

16.2 starostovi a předsedovi SV r,ybrat nejqýhodnějšího administátora k pořízení ÚP a
na příštímjednání informovat ZM o tomto výběru
17.2 starostovi řešit opťavu kanálu a opÍavu komunikace po zimě u ě.p. I77
18.2 předsedům ýborů předložit starostovi do 19.1 .20lI p|ány činnosti
19.2 starostovi řešit skládkování surovin f. STEATIT s.r.o. na mistní komunikaci v
polovině prosince 2010
20.2 starostovi projednat s vedením Íirmy STEATIT r,yloučenískládkování surovin v
obytné zóně

C. bere na vědomí:

21.2 zprávu o plnění úkolůz minulého zasedáníZ}l

D. Neschvaluje:

22.2 prodej pozemků panu Ing. Petru Svatošovi
23.2 žáďost Domova sv. Josefa v Žirči o příspěvek .
24.2 žÁďost o umístěnívýherních lrracích automatů v restauraci U NádraŽí

Termín příštízasedání zastupitel stva 26'
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