USNESENI
z

14. veřejného zasedáni zastupite|stva Městyse

K|enčípod Čerchovem

konaného dne 25. 1.20|2

Zastupitelstvo městyse

A. Schvaluje:
1.14 doplnění píogramu o pŤedloŽené žádosti

2.l4 prodej pozemků p'Č. l2113 a |2|/4 za 90 KČ,m3.14 jmenování pana Zdeňka Mareše na pozici přísedícíhookresního soudu
4.14 pronáj em Cafe bar K1 panu Josefu Javorskému
5.14 prominutí pronájmu sálu pro SDH Klenčípři pořádání bálu
ó.14 pobý pana Jiřího Pavlíka v domě Ď.p. 330/I za podmínky' že jmenovaný bude trwale
přihlášen v Klenčí
7.l4 příspěvek Klubu českéhopohraničíve výši 1000 Kč
8'14 pronájem býu v č.p. 331 paní ŠárceZdanovcové a panu Michalovi Wagnerovi
9.14 žádost pana Radka Koukola s ubýováním pana Jiřího Pabiána v č.p. 332
v b}tě č. 2
pronájem druhého garáŽového stáni panu Luboši Ho1ému za polovičnísazbu
příspěvek pro Centrum pro zdravotně postiŽené v DomaŽlicích ve výši 1000 Kč
příspěvek na pořádání Masopustu do výše 7000 Kč formou úhrady faktury za hudbu
vyhlášení záměru prodeje lesa na pozemcích p.č.I11l23,l20' l22' 16' 163' 164' 165

10.14
11.14
12.14
13.14

B. Uk|ádá:
14.14 starostovi projednat přesné podmínky na odkoupení části pozemku p.č. 1 13
15.14 Fv posouzení možnosti odpuštění úhrady za topení a elektřinu v sále pro školu
a

místníorganizace

16.14 starostovi Zeptat se komu je poskýovaná péčeDiakonií Stodůlky

vedoucí správy majetku obce dohodnout splátko\T' kalendář s manŽeli
Tuškovými na paÍkovacíStání
18.14 Starostovi a vedoucí správy majetku obce prověřit odběr el. Energie
na hřbitově a činnost firmy spralující hřbitov
19.l4 FV projednat pohledávky městyse z roku 2011
17.14

'

C. Bere na vědomí:
20,74 zpráwl o kontrole usnesení z minulého Zastupitelstva
2|'14 žádost pana Karlovce o dodatečné povolení k výsadbě okrasných stromů
před pozemkem p.č. 30714
22.|4 žádosÍ Zo KsČM Klenčípod Čerchovem
23.14 zprá:,,tlKY
24.14 dopis ing. Drbala a infotmaci starosty o odpovědi na tento dopis

D. Neschvaluje:
25.14 Žádost manŽelů Skočdopolových za odpad v Caparticích č.p. 23

Termín příŠtízasedání zastupiteIstva 29. února20|2

