USNESENI
z l5. Y€řejného zasedání zastupitelstva Městyse K|€nčí pod čerchovem
konaného dne 29. 2. 2012

zastupitelstvo městyse
A. schváluj€:
1.15 změny rozpočtu dIe náwhu FV k 29.2.2012
2.15 odkoupení v|astnického a spoluvlastnického podílu nap.p'č,24|9120 ast. ||3
3.15 zIíLrněr budovriní chodnílnl jako bezbarieroých

4.l5 pověření ing' Bejčkové ke zpracoviiní ádosti ajejí projednrámí na
5.l5 přiietí daru okasných stÍomůod manželůKarlovcolých

clotaci na bezbariérovéchoclníky

na péčio postiŽené děti manž. Jitce a Janu Sladkým ve r,ýši 1o.00o,.Kč
na poradríni oslavy tvroŽ
8.l5 prominutÍ nájemného za sál na pořádání Dětského maškamího kamevalu paní Lucie Šoačkové
9.l5 příspěVek na pořádání Dětského maškamího kamevalu paní Lucie Špačkóvéve \.ýši 4boo Kč

noskvtnutí nřispěvku
!.l!
7.15 příspěvek

Zo KSČM a osvětové besedě ve v'ýši 4000 Ke

10.15 spoluužívánínebýo\^ých postoÍ V č.p.90 (mošt.írně) pro Martinu Tomanovou ná provozovií.rrí manikriLry

11.15 pronájem bynr v DPS panu Zdeňku KIyštofovi

12.15 dodatek č.2 Veřejnoprár,ní smloulT v oblasti řešení pŤestupků mezi obcemi Klenčía Domažlice
13.15 uzalŤení veřejnoprávních smluv n a zabezpečeni zápisů do Is územníidentifikace s obcemi Postřekov a

Chodov
14.15 na.\.ýšenínájemného z 19'27 Kč/ a na23,-Kč/m2 v DPS, hasičámě a vilce u školy
15.15. zrněnu usnesení ě.6.|4 ze ďne 25.1.2012 a netrváme na přihlášení k Ívalému pobytri spolubycllícího
16.15 smlouw o beáplatném převodu poz.č.2538/| a2538/9 odÚZsyl'Á
B. Uk|ádá:

17'15 starostovi zajistit lyqýč€ní hranic lesních pozemků geodetem a zpracóVlíní odhadu na J.Hoře znalcem
18.15 vedoucí sprály majetku Městyse řešit dodatkem k nájemním smlouvám na býové prostory riňrady za
likvidaci TKo a nák]adů na spoleěné prostory

c. Beře na vědomí:
19.15 zprá\,u o kontrole usnesení z minulého zastupitelstva

20'15 zpráw
21.15 zpráru

FV
KV

D. Neschvaluje:
22'15. ádost TJ spartak o příspěvek na úhradu energií při pořádání bálu
23.15. prominutí úbrady energií na pořádání Dětského maškamího kamevalu pa.ní Lucie Šoačkové
Termín příštíZasediíĎí Zastupitelstva 28. bÍena 20|2
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