UsNESENÍ
z

23. veřejného zasedání

zastupitelstva Měsfyse KIenčípod ČerchoYem

konaného dne 28. května 2008

Zastu pitelstvo

m

ěstyse

A. schvaluje:
!.23 změny rozpočtu k 31.5.2008

2.23 ýměnu všech oken na budově Úradu městyse Klenčípod Čerchovem
3.23 úhradu poplatků za pobyt v nemocnici pro matku a dítě po narození s podmínkou
trvalého pobytu matky dítěte v Klenčíse zpětnou platností od l.1.2008
4.23 nékup dětských prolézačekdo MŠKlenčíp'Č. ate návrhu finančníhoqýboru
5.23 pronájem nebytových prostor v Baarově domu Vinďství Ing. Leopold Vlk, Hlohovec
6.23 vyh|ášení záměru pronájmu části pozemku ě.l14712 v k.ú. Klenčíp.Č. o výměře l8 m2
7.23 finančnípříspěvek SoNS ČRna ěinnost ve qýši l.000,. Kč
8.23 finančnípříspěvek Centru zdravotně postiŽených Domažlice ve ýši l.000,-Kč
9.23 nabídku r,ydavatelství Soukup a David' Nakladatelství a vydavatelství, spol. S r.o' na

provedení prezentace v rozsahu 1 strany
|0.23 pověření Ing. Petra Smutného a Ing. Luboše Kulíka činnclstív SPOZ
||.23 převod finančních prostředků ve výši 21.000,-Kč z fondu rezeÍv MZaMŠv Klenčído
fondu odměn
12.23 prodej bytu č. 45 v domě č.p. 24tr včetně příslušných spoluvlastnických podílůrra
pozemku pod budovou a společných částech domu panu Petru Pospíšilovi'bytem
Klenčíp.Č. 24I, Za cenu stanovenou soudním znalcem za podminky uhrazení kupní
ceny při podpisu smlouvy
13.23 odměnu starostovi městyse Karlu Smutnému ve výŠipoloviny měsíčníhoplatu

B. uk|ádá:
14.23 starostovi projednat s žadateli podmínky pronájmu pozemku č. 310/1 v k.ú. Jindřichova

Hora

|5.23 ýboru výstavby připravit plrán oprav smutečnísíně na hřbitově

C. bere na vědomí:
16.23 zprávu o plnění úkolůusnesení 22. zasedáni ZM Klenčípod Čechovem ze

30.4.2008
17.23 zprávu o činnosti ťrnančníhovýboru
18.23 zprávu o činnosti výboru pro životníprostředí a veřejnou zeleň
19.23 zprávu o činnosti výboru pro rozvoj městyse
20,23 zprávu o činnosti kontrolního ýboru
21.23 odstoupení pana Lukáše Němečka od záměru odkoupení byh] č. 45 v domě č.p.241

Termín pffštíhojednání zastupitelstva městys e z

dne

25. čeruna 2008
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