USNESENÍ

z 10. jednání zastupitelstva Městyse Klenčípod Čerchovem
konaného dne 6. června 2007
Zastupitelstvo městyse

ť

A. schvaluje

1.10.

:

závěrečný účetměstyse za rok 2006
2.|0. návrh opatření k nápravě nedostatků v účetnictvídoporučený finančnímvýborem
3.10. návrh rozpočtových změn k31.5.2007
4.10. za|ožení oPS Chodsko-Ceský les, o.p.s., se sídlem v Klenčíp.C. l l8 na clobu neurčitou
5.10. koncept zak|ádací listiny oPS pro podporu cestovního ruchu v předloženém znění, který
je přílohou usnesení
6.10. tříělennou správní radu oPS ve složení: Karel Smutný, Ing.Jan Weber, Jan Holoubek

7.l0.

tříčlennou dozorčíradu oPS ve sloŽení: Ing. Věra Nohavcová, Jarmila Kulíková,
Ing. Jan Benda
od 1.1.1999 za podmínky, žek31.|2.2007 přejde
8.10. náhradu zaužíváni p<lzemku č.
pozemek do vlastnictví obce formou směny pozemků
9.10. kompletní výměnu oken v budově mateřské školy podle předloŽené cenové nabídky
firmy Stepan-Bauer
10.10. odměnu předsedkyni Komise pro projedrrávání přestupků Mgr. Fišerovés ohledem na
odpracované hodiny ve výši 4.935,-Kč
B. bere na vě<lomí :
11.10" zprávu o kontrole usnesení 9.veřejného zasedání ZMze dne2. května 2007
12.10. zprávu o výsledkrr přezkournání hospodaŤení za rok 2006 Krajským úřadem Plzeňského
kraje
13.10. žádost paní Skřivanové o koupi stavebního pozenrku v Klenčíp.C.
14.10. Žádost o přidělení bytu panu Lukáši Němečkovi
15.10. žá,dost pana Jana Junka o koupi pozemku č.i 161i 1 k'ú. Klenéíp.Č.
z nájmu nebýclvÝch prostor v č.p. 53 r' Klenčíp.C.
16.10. výpověď pana Pavla Ševčíka
17.10. předloŽenou studii parkovacích mist a rek<lnstrukce komunikace u b-rtovek včetně změn
18"10. zptávu finančníhovýboru
19.10. zprávukontrolního výboru
20.10. zprávu výboru pro životníprostředí a zeteň
21.10" zprávu ýboru výstavby

C. ukládá:
22.10. starostovi připravit podklady pro eventuální parcelaci pozemků u Hatnru
23.10" starostovi zveřejnění nabídky pronájmu nebytových prostor v č.p. 53 v Klenčíp.C.
24.10. starostovi zajistit nápravu neplacení poplatků z ubytováni, za |ikvidaci komunálního
oclpadu a z umístěníreklam
25.10. ťrnančnímuvýboru prověřit moŽnost poslq.tnutí finančního příspěvku pěveckému sboru
Haltravan
26.10. starostovi a předsedovi výboru pro životníprostředí a veřejnou ze|eňvyzvat nájemce pana
Hellera k opravě oplocení výběhu pro psy
D. neschvaluje:
27.10. uzavření smlouvy o úhraciě neinvestičníchnákladů

ZŠ ostřeliv

za Elišku Dyrovou

E. ruší:

28.10. usnesení č.21,8 ze dne 4.4,2007, kterým si zastupitelstvo městyse vyhradilo právo plnit
úkoly zakladatele nebo zřizovatele vůčiprávnickým osobáry
Termín příštíhozasedáni zastupitelstva městyse
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