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26. veřejného zasedání

zastupitelstva Městyse Klenčípod Čerchovem

konaného dne 24. záÍi 2008

Zastupitelstvo městyse
A. schvaluje:

1.26 změny rozpočtu městyse k 30.9.2008 dle návrhu finančníhoýboru
2.26 up|atnÝ převod stavební parcely -č. 4916 k.ú. Jindřichova Hora o ýměře 369 m2 z
UPZSVM na městys Klenčípod Cerchovem
3.26 úplatný převod pozemku parc. č. 26513 k.ú. Jindřichova Hora o výměře 316 m2 z PF CR
na městys Klenčípod Cerchovem
4.26 záměr pronájmu pozemků p'č. 215716,23J0,2315ll,236I,226312 v Caparticích k.ú.
Klenčípod Čerchovem a pozemky parc'č. 265l1,265l18,265l15,265l20,265l2I,270l2
na ČernéŘece k.ú. Jindřichova Hora za ceny dle cenové mapy
5.2ó účastdvou zástupců chatařů zCapartic v osadním ýboru
6.26 započteníinvestic na nutné opravy prodejny DUV Chodovia na Staré Poště do v'ýše
poloviny nájmu po předloŽení příslušných dokladů v maximální výši 28.560,-Kč
7.?6 záměr prodeje části pozemku p.č. 196918 v k.ú. Postřekov o výměře 25 m7
8.26 w.ýjimku do 4 ďěti pro dvě třídy mateřské školy
9,26 za;.něr prodeje objektu bývalé hasičárny
10,26 pověření starosty městyse Karla Smutného, předsedy výboru l^ýstavby a UP Ing.
Vebera a předsedy výboru pro ŽP Ing. Smutného zastupováním městyse ve věcech
územního plánování
1|.26 odměnu paní Dianové na údrŽbu zeleně kolem DPS ve qýši 1.000,-Kč

B. bere na vědomí:
zprávu
zprávu
zprávu
zprávu
zprávu
.l.7.26
zprávu
12.26
13.26
|4.26
t5.26
16.26

ZM Klenčíp. C. ze dne 30.7.2008
o činnosti finančníhovýboru
o činnosti kontrolního výboru
o činnosti výboru pro životníprostředí a veřejnou zeleň
o plnění úkolůusnesení 25. zasedání

qýboru ýstavby a UP
o činnosti ýboru pro rozvoj městyse

C. ukládá:

18,26 starostovi informovat stávající nájemce pozemků převedených z PF ČRna městys
|9.26 starostovi projednat.se zástupci chatařů navrženídvou členůdo osadního výboru
20.26 výboru v'ýstavby a UP a finančnímuýboru posouzení Žádosti pana Dolhého

D. neschvaluje:

2t.26 Žádost o změnu územního plánu podanou panem Jiřím Kostlivým

Termín příštíhojednání zastupitelstva městysez 29. října 2008
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