Městys Klenčípod Čerchovem

www.klenci.cz

z

Usnesení zastupite|stva městyse
ó. veřejného zasedání konaného dne 24.

června 20l5

ZastupiteIstvo městyse

A. Schvaluje:
l

'6

)..6
3

'6

Kroniku městyse za roky 1998 a 1999 ajejí uzavření za
Dolrodu o narovnání mezi městysem, SBD
vlastnictví býových donrů č.p' 33l _ 333.

t}.to roky.

a První chodskou obchodní s.r.o. ve

věci

Dohodu uzavřenou mezi městysem a SBD j ako návaznou dohodu k dohodě o narovnáIri.

4,6

Přistoupení do SdruŽení měst a obcí Plzeňského kraje.

5,6

Závěrečný účetSvazku obcí a měst Domažlicko za rok 2014 současně se zprávou o
výsledku hospodaření USC a vyslovuje souhlas s hospodařením za rok 2014 bez výhrad.

6.6

Koupi brrdovy na Cerchově postavené na pozemku p.č. st.233 v katastru Dolní Folnrar,y za
50 000 Kč.

7,6

Příspěvek ve výši 50 000 Kč Spat1aku Klenčína údrŽbu a provoz Sportovního areálu a
Zaj ištění sportovni činnosti v roce 20l5.

8.6

Člena kontrolního výboru p. Martina Freie ke dni 24. 6. 201 5.

B. Bere na vědomí:

q.6

Zpráw starosty o plnění usneseni.

!0.6 Zprávu
.l

l.6

Starosty o konání XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR.

Rezignaci p. Hedviky MiÍkovéna fllnkci člena kontrolního výboru.

12.6 Zprávu KV. FV. SV. Výboru pro kulturu a sport' osadního. výboru a Výboru pro životltí
prostředí.

C. Uk|ádá:

l3.6
14

'6

Pracovníkům úřadu městyse Klenči pod Čerchovem poskytnout vyžádané nrateriály panu
Zdeňku Drbalovi na vedení kroniky rněstyse Klenčípod Cerchovem'

Kronikáři předloŽit zastupitelstvu kroniku městyse ke schválení na jeho zasedání do

3

l . 12.

2015.

15.6

Starostovi proj e<1nat se starostou města Domazlice prodej budovy na Čerchově postavené
na pozemku p.č' st.233 katastru Dolní Folmavy městu DomaŽlice.

16.6

Vedoucí správy ma.|etku zajistit cenové nabídky na akci ..KlenČípod Čerchovem rekonstrukce kanalizace A2 v homí části Klenčí...ieiichŽ součástíbude smlouva o dílo.

17.6

Radě městyse vybrat dle doporučenívýběrové komise nejvýhodnější nabídku a schválit
smlouvu o dílo na akci .,K]enčípod Cerchovem - rekonstrukce kanalizace A2 v homí části
Klenčí...

l8.ó

Vedoucí správy majetku zajistit cenové nabídky na rekonstrukci schodů u Baatova mlzea,
jejichž souětístí bude smlouva o dílo.

19.6

Radě městyse na svém zasedrírrívybrat dle doporuěení výběrové komise nejvýhodnější
nabídku a schviílit smloulu o dílo'

D. Neschvaluje:

20.6

Žádost p' Konvalinky na odkup črásti pozemku 2876.

Termín oříštíhozasediíní zastuDitelstva 26. 8. 2015.

starosta městyse

