a.y

USNESENÍ

z 8. jednání zastupitelstva Městyse Klenčípod Čerchovem
konaného dne 4. dubna 2007

ť

Zastupitelstvo městyse

A. schvaluje

1.8.

2.8.
3.8.
4.8.
5.8.
6.8.
7.8.
8.8.

:

seznámení se strategií MAS Český les a jako člen mikroregionu Chodská|igasouhlasí se
zaŤazenim do územnípůsobnosti MAS Český les i se zněním stanov MAS Český les
výši hodinové odměny za práci předsedkyně komise pro projednávání přestupků v částce
l05,- Kč/hod
odměnu předsedkyni komise pro projednáváni přestupků Mgr. Fišerovéza uplynulé
čtvrtletís ohledem na odpracované hodiny ve výši 4.935,-Kč
záměr pronajmout část parce|y č. 56215
převedení částky I53.630,99 Kč z výsledku hospodaření Masarykovy ZŠa MŠv Klenčí
p.Č. zarok 2006 do rezervního fondu této příspěvkové organizace
znění ustanovení, která budou zapracována do kupních smluv na garáže
převod členských práv a povinností spojených s členstvímv bytovém družstvu
DomaŽlice k býu č. 5 o velikosti 3+1 v domě č.p. 333 v Klenčípod Čerchovem na pana
Josefa Suchého, byem Staqý Plzenec, Palackého 184' a paní Jitku Stříškovou' bytem
Třemošnice' Pod Sadem 293
poště..ve výši 400 Kč/den bez topení
sazbu zapronájem společenskémístnosti na
',Staré

B. bere na vědomí :

9.8.

zprávu o kontrole usnesení 6.veřejného zasedáni ZM ze dne 7.března2007

10.8. informaci generálního ředitelství Hasičskéhozáchrarného sboru CR Ministerstva vnitra
11.8.

|2.8.

13.8.
14.8.
15.8.
16.8.

CR

zprávu o činnosti komise pro projednávání přestupků
zprávukontrolního výboru
zprávu výboru pro Životní prostředí a zeleň
zprávu finančníhovýboru
zprávu ýboru pro rozvoj městyse
zprávu výboru legislativního a právního

C. uk|ádá:
17.8. starostovi zajistit v Čakanu zveřejnění inťormace o trestnosti ukládání odpadu mimo
vybrazená místa a případných sankcích
18.8. starostovi a ýboru výstavby a uzemniho plánováni zajistit qfběrové Ťízenía vybrat
dodavatele na výměnu azbestového potrubí
19.8. starostovi podat ýpověď znájmu bytu v domě č.p' 330/II panu Josefu Váchalovi
D. neschvaluje:
žádost paní Strouhalové o slevu na poplatku za odpady

20.8.

E. si ryhrazuje

Ý.rlči právnickým osobám a otgartizačním sloŽkáml za|ožených nebo zŤizených
zastupitelstvem městyse úkoly zakladatele nebo zÍizovatele podle zvláštních předpisů

21.8. plnit

Termín příštíhozasedáni zastupitelstva městyse : 2. května2007
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