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z 13. veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Klenčípod čerchovem
konaného dne 5. záÍí2007
Zastupitelstvo městyse

A. schvaluje:
1.13 prodej objektu radiodílny nájemci p. Miroslavu Ryšavémuml. za cenu
- 1.236.803,- Kč
2.t3 změny rozpočtu k 31. 8. 2007 navržené finančnímvýborem
3.13 pŤevedení 3 l,ryřazených PC z ÚM do majetku MZMš a vyŤazeni 7zastara|ého
PC zmajetku

UM

4,13 žádost LSPN\rN na provedení sond na hřbitově za podmínky, že nebudou
dotčeny okolní
hroby a budou žadatelem na|tazeny případné škody
5.13 žádost Lenky Haasové na převedení členských práv k bytu č.4 v domě č.p. 333 na Evu

Kordíkovou

6.13 vyhlášení ziíměru prodeje objektu Staré hasičárny, včetně části přilehlého pozemku
7.13 přítomnost ing. Smutného na jedniímíZMpřiprojednávaní jehó Žádosti
8.13 lyhlášení záměru prodeje 4 m2pozemkuč,70212 a 4 m2 pozemku č. 5ln na kterych je
postavena soukromá garáŽ
9.13 r,yhlášení záměru směny pozemku v majetku městyse č.7412 v k.ú. J. Hora za části

pozemků č,.632,633,636 v k.ú' Klenčíp.Č. v majetku manž. Šinclelaroq;ch
10.13 lyhlášení záměru darování pozemku o výměře cca 500 m2 v lokalitě ŠimanůvmlÝn
11.13 výměnu vodoměru v DPS a její financování
t2.|3 zýšenínájmů v DPS a bytech ve vlastnictví městyse v souladu se sdělením MMR č.
1s1t2007 sb.
13.13 návrh FV na cenu inzerce v místnímzpravodaji ve výši 4,- Kčl cmz
14.13 žádost MZMŠna převod prostředků zrezervního fondu naběžný účet
MZMŠ
15.13 odměnu předsedkyni komise pro projednávánípřestupků Mgr. Fišerové
ve \.ýši 4.935,- Kč
dle odpracovaných hodin
16.13 provedení oprav zpevněných ploch v areálu kasáren nájemci fi. Hrbáček
s moŽností
uplatnění odpočtu v nájmu do qýše 180.000,- Kč
B. ukládá:
|7.13 starostovi projednat rca|izaci a financování oprav v rest. I] nádraží s nájemcem
17.|3 starostovi připravit FV podklady pro případný prodej objektu Staré has"ičárny
18.13 starostovi projednat s fi. Hrbáček cenu pronájmu vozid|a Multicar a vzáiemné závazkv
a
pohledávky

C. bere na vědomí:
19.13 zprálu o plnění úkolůusnesení ZM
20.13 zprár,u FV

21.|3 zptávuKY
22.|3 zprávu výboru ýstavby
23.13 zprávur,^ýboru ŽP aveŤejné zeleně

Termín příštíhozasedinízastupitelstva městyse : 3. Ťíjna2}07

