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31. veřejného zasedání

zastupitelstva Městyse Klenčípod Čerchovem

konaného dne 4. bÍezna2009

Zastupitelstvo městyse
A. schvaluje:

1.31 pokyny pro zpracováni změny č. 5 UP městyse včetně následující podmínky lyuŽití : pro
všechny nové lokality (zastavitelné plochy) je podmínkou napojení těchto ploch na veřejnou
kana|izaci a veřejný vodovod, dále musí bý r,ybudována oddělovací ochrannábariéta (stěna,
zeleň) a vybudován severovýchodní obchvat od nádraŽí Čo t< silnici IIII95, Časová
koordinace bude řešena tak, aby výstavba vodohospodářských děl a komunikací včetně
chodníkůbyla provedena před plánovanou výstavbou
2.31 záměr směny pozemku č. 12113 o výměře 33 m2 a I2Il4 o výměřě 15 m2 v k.ú. Klenčípod
Čerchovem
3.31 vypořádací cenu za stavební pozemek ve výši 200,-Kč lm2
4.31 úhradu neinvestičníchnákladů Městu DomaŽlice za žékyumístěnév ZŠpraktické v
DomaŽlicích
5.31 bezplatné použitíkulturního sáIu zák|adní organizace KSČM Klenčíp'Č pro oslavu MDŽ
6.31 příspěvek Mo rČP ve výŠi2.000,.Kč na pořádání akcí k uctění obětí světové války
7.31 příspěvky ve výši 1.000,-Kč Centru pro zdravotně postiŽené Plzeňského kraje v DomaŽlicích
a Sjednocené organizaci nevidomích a s|abozrakých ČR
8.31 zaě|enění gatáže č.2 v domě č.p. 332 do členských práv pan Jandy
9.31 výměnu kotle a rekonstrukci komína v objektu restaurace U NádraŽí
10.31 záměr prodeje pozemku č. 979lI o výměře 16.994 m2 v k.ú. KlenČípod Čerchovem
t1.3| záměr pronájmu plochy střech zák|adni, školy' tělocvičny, mateřské školy a zdravotního
střediska pro umístěnísolárních panelů

B. bere na vědomí:
12.3I zprávu o plnění úkolůusnesení 30. zasedání ZM Klenčíp. Č.ze dne
t3.3l odůvodněnípokynů pro Zpracování změny č. 5 ÚP městýse

28.1.2OO9

14.31 informace o vodovodech, kanalizacích a vodohospodářských stavbách v Klenčí
15.31 žádost Mgr. J. Behenské o umístění matky v DPS
16.31 informaci o vyŤízeni Žádosti pana Volfíka prostřednictvím MeÚ Dom aŽ|ice
|7.3| zptávu finančníhovýboru
18.31 zprávu ýboru pro Životní prostředí a veřejnou zeleň
|9.31 zprávu kontrolního výboru 20.3| zprávu výboru výstavby a UP
21.3t zprávuvýboru pro rozvoj městyse
22.31 pozvánku k návštěvě obce Kleneč pod Řípem
23,31 vyúčtováníZákladní umělecké školy DomažItce

C. ukládá:

24.31 starostovi pokračovat v jednání o rea|izaci infrastruktury ve stavebním obvodě u hřbitova
25.3I starostovi a ýboru ýstavby vybrat nejvýhodnější nabídku na kotel a rozvody v objektu
restaurace U NádraŽí nejméně ze tří předloŽených nabídek
26,31 starostovi' aby podal žádost Pozemkovému úřadu o provedení komplexních pozemkových
úprav
27.31 starostovi připravit podklady pro žádost do operačníhoprogramu Životního prostředí na
úpravu Simanovic rybníka apožárnínádrže nad Klenčím
28.31 starostovi nechat zpracovat projekt na úpravu zeleně v městysi

29.3| starostovi shromáŽdit informace o možnostech financování fotovoltanických elektráren

D. neschvaluje:

30.31 úhradu neinvestičníchnákladů městu PoběŽovice zažáky v MŠPoběžovice
31.31 úhradu neinvestičníchnákladů městu DomaŽlice za žáky v ZŠaMŠDomažlice
Termín příštíhojednání zastupitelstva městyse: 25. bÍezna2009

Vyvěšeno, 6, s,
Sejmuto
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