Městys Klenčípod Cerchovem
wvrv.klenci.cz

z

Usnesení zastupitelstva městyse
5. veřejného

zasedáni konaného dne 29. dubna 2015

ZastupiteIstvo městyse

A. Schvaluje:

l.5

společnostíZEMPRA KL s'r.o. na demolici objektů v bývalých
kasámách na pozemcích 425/4, 42513, 425/^| a 387 se změnou zahá1ení prací a to od

Smlouvu

o dílo se

l r.5.2015.

2.5

Revokaci usnesení 3.45 ze dne 24.9.2014 a 6.44 ze dle 27.8.2014 o prodej i části pozemku

3.5

Prodej pozemku

2876 na výstar bu garáŽi.
287 6 12. P.

za účelemuu'úy g"i6zi''

"':',xilii

Korwal i ni<or i.
uŤ#il
za cenu 400 Kč/m2 a podmínek dle lyhlášení záměru (příloha č. l)

4.5

Závěrečný účetměstyse Klenči pod Čerchovem za rok2O14 současně se zprávou o výsledku
hospodaření USC a vyslowje souhlas s hospodařením s tím, že uvedené nedostatky nijak
neovlivnily výsledek hospodaření Městyse Klenčípod Čerchovem. Uvedené nedostatky
byIy odstraněny.

5.5
ó.5

Účetní závěrku městyse Klenčíp. Č. za rok 20l4.

1.5

poskytnutí ťrnančnihopříspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti uzemí P1zeňského kraje v letech 20l5 - 2018.

8.5

Veřejnoprávni smlouvu o poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na dopravní obsluŽnost ve
výŠi77 580 Kč z rozpočtu městyse Klenčíp. Č.

Smlouvu

o

Přistoupení do projektu přeshraničníspolupráce v rámci oblasti vyhlídkových a historických
míst DomaŽlicka.

9.5

Smlouvu o snrlouvě budouci s Evou Rezníčkovou,Martinem Recem, Karlem Peclrenr a
i<
/,t
Petrem Rezničkem o služebnosti inženýrské sítě na pozemcich 252911 2529 /3 a715l2l.
'
10.5 Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům 1742139, 2529lI1,
2529122' 1735l20' 2529l|8,2670l8 na Městys Klenčípod Čerchovem.
l

l.5

Vyřazení vozidla Skoda Felicia SPZ DoD 94-47z majetku městyse k prodeji.

B. Bere na vědomí:
12.5 Zprávl starosty. místostarosty o plněrrí usnesení.
13.5 Žádost firmy Hrbáček s.r.o. o opravě účelovýchkomunikaci v objektu bývalých kasáren.

I4.5 Z'právl KV' FV' SV. Výboru pro kulturu a sport' osadního výboru a Výboru pro životní
prostředí.

15'5 Zprávu o účetnízávěrce Masarykovy základní školý a mateřské školy v Klenčíp. Č.za rok
2014.

r=

C. Uk|ádá:
16.5 Předsedovi stavebnímu ýboru a panu Janu Holoubkovi prověřit stav účeloýchkomunikací
v objektu bývalých kasáren ve spolupráci s externí firmou.

17.5 Starostovi projednat případnou směnu nebo odkup pozemků na Výbledech

s

Lesy ČR.

18.5 Starostovi připravit náwhy a cenové nabídky na pasportizaci veřejného osvětlení.

D. Neschvaluje:
I9.5

Ž!ádost paní AneŽky Psutkové,

čtístipozemků

p .

č. 2455l| a 58|13.

' . o prodeji

20.5 Převod pozemku p. č,.275 pod kap|í v Caparticích do vlastnictví měsýse Ktenčíp. Č.
2l.5 Darovací smlouw od fumskokatolické famosti Klenčíp. Č.a Biskupswí p|zeňského na
převod kaple v Caparticích na pozemku p.č. 275 na Městys Klenčípod Čerchovem.

Termín příštíhozasedrínízastupitelstva 24. 6' 2015.

