UsNEsENÍ

z 1. ustavujícího jednání zastupitelstva obce Ktenčípod čerchovem
konaného dne 1. listopadu 2006
Zastupitelstvo obce
A. Schvaluje :

:

1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.
6.|.
7.|.
8.1.
9.1.

v

program zasedání
ověŤovatele zápisu z jednéníIng' Věru Nohavcovou a Věru Čechovou
zapisovatele Ing. Zdeřka Drbala
náwhovou komisi ve složeníIng' Pefa SmuÍrého a Ing. Jana Vebera
mandátovou a volební komisi ve složeníMUDr. Vratislav Beneš, Mgr. Jarmila Noviíková, Zdeněk Mareš
zprávu mandátové a volební komise o platnosti voleb
tajnou volbu starosty a místostarosty obce
tajnou volbou byl starostou obce Klenčípod Čerchovem zvolen pan Karel SMUTNÝ
tajnou volbou byl místostarostou obce Klenčípod Čerchovem zvolen pan Ing. Jan BENDA
10.1. funkci starosty obce Klenčípod Cerchovem jako uvolněnou
11.1. funkci místostaÍostyobce Klenčípod Cerchovem jako neuvolněnou
12.1. veŤejnou volbu pŤedsed vfboru zastupitelstva obce
13.1. zvolení parrí Ing. Věry NoHAVCovE pŤedsedou finančníhoqfboru zastupitelstva
|4.|. zvolení paní Jarmily KLILIKOVE pŤedsedou kontrolního vlboru zastupitelstva
15.1. zvolení pana Ing. Jana VEBERA pŤedsedou vfboru qfstavby a rizemního plránoviání
16.1. zvolení pana Ing. Petra SMU..INEHo pŤedsedou vjboru pro Životní prostŤedí aze|eÍl
17,|. zvolení pana JiŤího ANDERLEHo pŤedsedou v'.fboru pro rozvoj obce
18.1. zvolení paní Mgr. Jany FISERoVE pŤedsedou u.fboru právního aJegislativního
19.1. zvolení paní Mgr' Jany FIŠEROVÉzástupcem obce Klenčípod Čerchovem ve školskéradě Masarykovy
zák|adni školy a mateŤské školy Klenčípod Cerchovem
jednací Ťád zastupitelstva obce Klenčípod Cerchovem
naŤíz'eni starosty obce o inventarizaci majetku obce
uzavŤení mateŤské školy po dobu vánočníchprázdnin od 2,7 . do 29 '12.206
záměr pronájmu části pozemku číslaparcelního |742/5 panu Karlu ZAHoŘou, Klenčípod Čerchovem 2
zápťrjčku soupravy PAD firmě Autobusová doprava TUREK DomaŽlice na pět let za cenlJ pronájmu na
uvedenou dobu l00 000.- Kč
25.1. zápŮjčku soupravy PAD firmě PRAVES Domažlice na pět let za cenu pronájmu na uvedenou dobu 100 00

20.|.
21.l.
22.|.
23.|.
24.|.

Kč

26.|. poskytnutí finančníhopŤíspěvku na odvodnění a archeologiclc!
katolické farnosti Klenčípod Čerchovem
27.|. ustavení osadního v.fboru s pŤedsedou Ing. Janem BENDOU
B. Bere na vědomí:
28.|. informaci o naÍIzenlvlády
!

c.

29.1.
30.1.
31.1.

Ukládá

pnizkum ve v!ši 50 0oo.- Kč Římsko-

Českérepubliky, tykajíc|se v.fši odměn starostovi obce

:

finančnímuvyboru vypracovat náwh na vyši odměn neuvolněqfm funkcionríŤúmobce
starostovi obce obeslat místnífirmy žádostí o pŤíspěvek na Ťešeníhavarijního stavu ve školce
pŤedsedrim v;fboru do pŤíštíhozasedání zastupitelstva pŤedložit návrh na složenívfboru

Termín pŤíštíhoZasedánízastupitelsfua obce

:

6. prosince2006

