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ze 4. jednání zastupitelstva Městyse Klenčípod Čerchovem
konaného dne 3. ledna 2007

ť

Zastupitelstvo městyse :
A. Schvaluje
t.4. Příspěvek na rok 2007 Sboru dobrovolných hasičůokrsek č.12 ve výši 1 000'- Kč.
2.4. Příspěvek na rok 2007 Svazu neslyšícícha nedoslýchavých ČR, regionální
organizace Domažlice ve výši 1 000.- Kč
3.4. Příspěvek na rok 2007 LyžaŤskémuoddílu v Klenčína provoz sněžného
skůtru proti výčtoviínído výše 2 000.- Kč.
4.4. Příspěvek Klubu českéhopohraničíve výši 1 000.- Kč.

5.4. Vypořádaní náhrady p.Jindřichu Baarovi st'za užívánipozemku

7.4"
8.4.
9.4.

výměře 41 m2 ve výši 20.-Kčlm2/rok zpětně za dobu 3 let.
Výši odměn :
. zaýkon funkce člena zastupitelstva ve ýši 200.. Kč měsíčně s termínem
výplat 2x ročně.
- zavýkon funkce předsedy výboru měsíěně ve výši 150.- Kč s termínem
výplat 2x ročně
- zavýkonfunkce místostarosty ve výši 6 540'_ Kč měsíčně
Prodej 6 garáží u kasáren pod Saunou za cenl; dle znaleckých posudků
Záměr pronájmu nebytových prostor pod Muzeem J.S.Baara
Výplatu odměny zavýkon ťunkce zastupitelů obce za 2. pololetí 2006.

B.

Bere na vědomí :

6.4.

10.4. Zprávu

..

..o

o kontrole usnesení 3.veřejného zasedání ZM

Žádost nájemníkůč.p. 117 vKlenčíp.Č.o prominutí poplatků za sluŽby vletech
2005 a2006.
12.4. Zprávu Finančníhovýboru, zprávu Výboru výstavby a územníhoplánování,
zprávu Výboru pro životníprostředí a zeleň, zprávu Výboru legislativního
a právního' zprávu Výboru pro rozvoj městyse a zprávu Výboru kontrolního.

1t.4.

C. UkIádá:
13.4. Finančnímuvýboru zahrnout do rozpočtu městyse na rok 2007 poloŽku k
financování mimořádných odměn ělenům výborů
1'4.4. Finančnímuvýboru projednat a navrhnout prodejní cenu pozemku p.č. 979lI KU
Klenčíp.C. o výměře 16 994 m,.
15.4. Starostovi městyse sjednat dodatky k nájemním smlouvám s nájemníky č,p.117
s platností od 1.1 '2007 .
t6.4. Výboru legislativnímu a právnímu vypracovat pravidla pro ukládání sankcí za
opoŽděnou úhradu místníchpoplatků.
Termín příštíhozasedáni zastupitelstva obce :
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