USNESENI
z 15. veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Klenčípod Čerchovem
konaného dne 7. listopadu 2007

Zastupitelstvo městyse

A. schvaluje:

1.15 změny rozpočtu městyse k 3l.10.2007 dle návrhu FV
2.15 složeníinventarizačníchkomisídle návrhu starosty městyse
3.15 souhlas Zák|adní umělecké škole Domaž|ice s podnájmem místnosti paní Steinbergerové
a Skalové k provozování kroužku kreativity pro děti předškolního věku
4.15 uzavření mateřské školy v období od27,12.2007 ďo 2.1.2008
5.15 záměr odprodeje Čov u hotelu Game
6.15 zaúčtovatčástku ve výši 1 000.000,-Kč z prodeje objektu v areálu bývalých kasáren do
poloŽky rezervního fondu
7.15 odměnu výboru pro rozvoj městyse ve výši 25 oÁ zvybraných prostředků na poplatcích
na pouti
8.15 úpravu nájemní smlouly se .společnostíHrbáček s.r.o. s navýšením nájemného za
zpevněné plochy na 15.- Kčlm2
prominutí
9.l5
poplatkuzapronájem sálu na Václavskou zábavupanu Jaroslavu Šimkovi
10.15 Žádost pana Borovičky o prominutí dluŽné částky za pronájem pozemků na stavbu letní
terasy
11.15 plán činnosti kontrolního ýboru na rok 2008

B. uk|ádá:

12.15 finančnímuýboru a výboru pro výstavbu a územníplánování projednat proclejní
podmínky Čov u hotelu Game včetně kupní ceny
13.15 výboru pro výstavbu a územníplánovaní připravit S panem Holým podklaciy ke směně
případně prodeji pozemku u hotelu Game
14.15 finančnímuýboru připravit do příštíhojednání ZM návrh rozpočtu na rok 2008
15.15 starostovi projednat s nájemcem objektu Staré hasičámy návrh FV
16.15 starostovi informovat paní Skalovou a Steinbergerovou o nutnosti jednat o podmínkách
podnájmu s ředitelkou ZUŠ
17.15 inventaizačnímkomisím provést inventarizaci majetku městyse k 31,|2. 2OO7
18.15 výboru výstavby a územníhoplánování připravit pro návrh rozpočtu pro rok 2008
Seznam potřebných stavebních investic a oprav s návrhem priorit

C. bere na vědomí:

19.15 zprávu o plnění úkolůusnesení 14. veřejného zasedáníZM ze dne 3.10. 2007
20.15 žádost Římskokatolické farnosti o finančníýpomoc
2|.|5 zprávu ýboru pro rozvoj městyse
22.15 zprávu finančníhovýboru
23.15 zprávu kontrolního výboru
24.t5 zprávu ýboru pto ŽP a veřejnou zeleň
25.15 zprávu výboru ýstavby a územního plánování

D. neschvaluje:
26.15. žádostlyžařskéhooddílu TJ Spartak
T'ermín příštíhozasedání zastupitelstva
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měsýse :
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