USNEsENÍ
z

32. veřejného zasedání

zastupitelstva Městyse Klenčípod Čerchovem

konaného dne 25. bÍezna2009

Zastupitelstvo městyse

A. schvaluje:

1.32 uzavÍenísmlouvy o dílo na výměnu kotle v objektu restaurace U Nádraží S panem Milanem
Králem, instalatér-topenář z Meclova
2.32 provedení pozemkových úprav ve správním obvodu městyse Kleněí pod Čerchovem
3.32 změny rozpočtu k 31.3.2009 dle návrhu FV
4.32 prodej pozemku parc. č. 97911 o výměře 16.994 m2 v k.ú. Klenčípod Čerchovem ing. Karlu
Kunešovi za cenu I5,-Kč l m2
5.32 podání Žádosti na UPZSVM o převod pozemků parc. č. 242| a 2529 v k.ú. Klenčípod

Čerchovem do vlastnictví městyse
6,32 podmínky rozhodnutí o poskýnutí dotace nazaŤízenípro datové schriínky aCzech point z
programu MV ČR
prodlouŽení
7.32
nájemní smlouvy o umístěnízařizení v objektu čp, 292 se společnostíTelefónica
02 Czech Republic, a.s. na dobu neurčitou s tříměsíčnívýpovědní lhůtou
8.32 dočasnéuskladnění stavebního materiálu MUDr. Beneše na parkovišti vedle hasičské
zbrojnice
9.32 záměr pronájmu parkoviště v Caparticích na parcele č 1589/1 v k.ú Chodov
|'0.32 vzavŤení splátkového kalendáře S panem Pavlem obrtlíkem, byem Klenčíp.Č. 330' na
črístku7.028,-Kč se splatností nejpozději do 15,7.2009 za podmínky řádného brazení
nájemného a služeb
11.32 příspěvek ve qýši 3.000,-Kč na pohoštění při akci MDŽ
12.32 záměr pronájmu budovy čp.329 věetně přilehlých prostor
13.32 závěreěný protokol inventariraze majetku měsýse k 3 1 .12.2008
|4.32 vyplacení rozpočtovaného příspěvku organizaci TJ Spartak v měsíci dubnu

B. bere na vědonrí:

15.32 zprávu o plnění úkolůusnesení 37. zaseďání

16.32
|7.32
|8.32
19"32

ZMK|enčíp. C' ze
zprálu finančníhoýboru
zprávu kontrolního ýboru
zprávuvýboru výstavby a ÚP
zprálu o činnosti výboru pro životníprostředí a veřejnou ze|eřt

dne

4j)009

C. ukládá:

20,32 starostovi projednat urychlené uvolnění ubýovny v ěp. 334 a ukončenísmlour,y na dodávky
elektrické energie nejpozději k30,4.2009, přičemŽ náklady na energie budou přeúčtovány na
VS Čerchov a.s.

D. neschvaluje:
21.32 zproštění ani sníženípoplatku za likvidaci

TDo

p. Františku Prantlovi z ě.p. 122

Termín příštíhojednání zastupitelstva městysez 29. dubna
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