USNESENÍ
z

45. veřejného zasedání

zastupitelstva Městyse Klenčípod Čerchovem

konaného dne 28. dubna 2010

Zastupitelstvo městyse

A. schvaluje:
1.45 návrh závěrečného účtuměstyse za rok2009 současně se zprávou o v,ýsledku
přezkoumání hospodďeni Úsc Kleněí pod Čerchovemzarok 2009 a vyslovuje celoroční
souhlas s hospodďením a tobez výhrad
2.45 změny rozpočtu městyse k 30.4.2010
3.45 rozdělení zisku hospodďení MZŠa vtŠdle předloŽeného návrhu
4.45 zařazení připomínky č.1 manželůHolých a připomínky č. 2 městyse do návrhu změny
č.6
5.45 takto upravené zadéni změny č.6 ÚP městyse
6.45 příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené v Domažlicíchve ýši l000,- Kč
7.45 prodej parcely p.č.2854 o qirněře 65I rď ap.č,715116 o výměře 196mz,celkem 847
m2 Zacenu 350,-Kčlm2,tj' celkem 296.450,- Kč Markétě Šimkové,N. Ves č.p. 13
8.45 směnu pozemků mezi městysem a ing. Jindřichem Pabianem a ing. Vijtěchem Pabianem
dle návrhu FV _ za p.ě. 425l|7,7|5lI7,2853 o celkové ýměře 750 m2, p.č.266616,
63614 ing. V.Pabiana,245|112,2417l23 tng, J.Pabiana o celkové výměře 1066m2
9.45 pronájem nebytoých prostor na Staré poště paní Janě Psutkové
10.45 zmény rozpočtu k 30.4.2010 dle předloženého návrhu
1t.45 prohlášenío financování chodníkůměstysem při rekonstrukci silnice IV189 v Klenčí
pod Čerchovem

B. bere na vědomí:
t2.45 zprávuo plnění úkolůusnesení 44.

zasedžní ZM Klenčíp. Č. ze dne 31 .3.2010

13.45 zprávu o činnosti kontrolního ýboru
14.45 zprávu o činnosti výboru pro životníprostředí
15.45 zprávu finančníhoqýboru

C. ukládá:
|6.45 starostovi doplnit zprávuo činnosti hasičů
17.45 FV a KV posouzení dokladů předložených panem Marouškem ačerpáníinvestičních
dokladů v souladu se smlouvou

18.45 starostovi ukončenínájmu s panem Marouškem řešit právní cestou
19.45 starostovi projednat.,s panem HÓferlem možnost dlouhodobého pronájmu parcely

č.

1163 k.ú. Kleněí pod Čerchovem' v případě souhladu vyhlásit záměr pronájmu

D. neschYaluje:

20.45 Žádost ing. Petra Klase k pořízení změny Úp e. J,ktetábude zptacovávána ažv r.2OI|
(v současné době probíhá projednávání změny UP č.6)

Termín příštíhojednání zastupitelstva městysez 26. května 2010
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