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/

i'

i,
i
I

ze 14. veřejného zasedání Zastupite|stva Městyse Klenčípod čerchovem
konaného dne 3. Ííjna2007

Zastupitelstvo městyse
A. schvaluje:
1.t4 bezúp|atný převodpozemků ě.2419/5 ovýměře 298m2,č.2538/3 oýměře 249m2,č. 1768

o výměře 68
o výměře 2191 m2 a č. 267 o výměře 13ó m2 v k.ú. Klenčípod
ý,:_č_?4-|713
Čerchovem oa ÚpzsvM na městys
2.14 darcvánipozemku č' 205014 oýměře 576 m2 vk.ú.Klenčípod Čerchovem M. Maškové,
A. Šebelové'B. Kratochvílové
3.|4 prodej objektu bez číslapopisného na stavební parcele 425/|1 společnosti Artes Natur
S.r.o. Za cenu 1 400.981'-Kč
4.14 dohodu o zápočtu vzájemných pohledávek a závazktl se společnostíArtes Natur s.r.o. ve výši
167,I02,-Kč
5"l4 na ztk|adě poŽadavku Úpzsvv finančníspoluúčastve ýši %, nejvýše do ěástky 3.000,-Kč,
na vyhotovení geometrického plánu komunikací v lokalitě Šiman.'cmlýna
6.14 směnu částípozemků' č. 632,633,636 v k.ú. Klenčípod Čerchovem ve vlastnictví manŽelů
Sindelářových zapozemek č" 74/2 - stavební parcela o ýměře 464 m2 v k.ú Jindřichova Hora
ve vlastnictví měsýse
7.14 prodej pozemku č. 5l|| o výměře 4 mz ač. ]0212 o výměře 4 m2 v k.ú. Klenčípod Čerchovem
za částku 150,-Kč/ m2 manŽelům Aleně a Petrovi Smutným
8.14 dohodu o lypoŤádáni se Západočeskou plynárenskou a'S. dle zápisu ze dne 4.9.2007
s příslibem budoucího odprodeje stávajícímu nájemci po uplynutí deseti let od podpisu
smloury
9.|4 zřizeni věcného břemene chůze a jizdy přes pozem ek č. 2842 v k.ú. Klenčípod Čerchovem
pro údrŽbu a opravy vodovodního řadu ve prospěch Městyse Klenčípod Čerchovem
10.14 odměnu Anně Mathauserové, Anně Kuželkové a Miloslavě Fišeróvé za jejich zapojení při
kulturně společenských akcích -každéve ýši l.200,-Kč
|1.14 zamítnutí Žádosti Ing. Jaroslava BÓhma v souladu se stanoviskem FV
12.14 smloulu o pronájmu vozid|aMulticar od společnosti Hrbáček s.r.o.
13.14 odměnu Jiřímu Anderlemu a Ladislavu Jeřábkovi za očištěníplakátovacích ploch - kaŽdému
ve výši 250,-Kč

B. uk|ádá:
|4,14 starostovi řešit převody pozemků pod komunikacemi kolem Šimanuc mlýna
15.14 starostovi zajistit odstranění oplocení ze soukromého pozemku manželů baarových
|6.|4 FV posouditzáměr prodeje a cenu objektu Staré hasičiírny
|7.14 starostovi projednat s ředitelkou ZUŠdůslednédodrŽování nájemní smlou.r,y
18.14 starostovi projednat s Policií CR, Krajským úřadem PPeňského kraje a Šprávou a údržbou
silnic dopravně bezpečnostní situaci komunikace před ZŠ

C. bere na vědomí:
|9.l4 zprávu o plnění úkolůusnesení 13. veřejného zasedání ZM ze

20.t4 informaci manŽelů BaarovÝch
21.14 zprávu FV
22.14 zprávu 1ýboru pro ŽP a veřejnou zeleň

ďne 5.9.2OO7

23.14 zprávu KV
24.14 zprávu qfboru pro rozvoj městyse

D. ruší:
25.14. usnesení č. 1.13 ze dne 5.9.2007 o prodeji objektu bez číslapopisného na staúqbní

425111v k.ú. Klenčípod Čerchovem

Termín příštíhozasedání zastupitelstvaměsýse : 7. listopadu2007
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