USNESENÍ
ze 70. zasedání Rady Městyse Klenčí pod Čerchovem
konaného dne 8. listopadu 2017
Přítomni:

Jan Bozděch, Karel Hula, Vlastimil Jankovský, Lubomír Kulík, Jiří Hnyk

Rada městyse:
A. Schvaluje:
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Pojistnou smlouvu na pojištění přívěsného vozíku pro osobní automobil se
společností Generali Pojišťovna a.s., sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha, IČO:
61859869.
Smlouvu s panem J. H. pro výkon technického dozoru na akci Úpravy zahrady MŠ
Klenčí pod Čerchovem.
Zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce opěrné zdi – Klenčí pod Čerchovem“ u čp. 331
v Klenčí pod Čerchovem společnosti AZS 98, s.r.o., Koterovská 2208/158, Východní
předměstí, 326 00 Plzeň, IČO: 25227254.
Smlouvu o dílo se společností AZS 98 s.r.o., Koterovská 2208/158, 326 00 Plzeň, IČO:
25227254 na akci „Rekonstrukce opěrné zdi – Klenčí pod Čerchovem“ u čp. 331
v Klenčí pod Čerchovem.
Pořízení 3 autobusových zastávek typu MIKRO od V. K. do osad Capartice v počtu
jeden kus a Černá Řeka v počtu dva kusy.
Pořízení nábytku pro kancelář matriky v budově úřadu městyse.
Vyhlásit záměr na pronájem pozemku p.č. 699 o výměře 20 m2 a 715/28 o výměře 10
m v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Odstranění 3 ks obrubníků dle žádosti manželů B.
Úhradu nákladů za dopravu na výstavu českých hraček v Praze pouze v případě
dětských účastníků dle žádosti TIC.
Platební výměr pro ředitelku ZŠ Klenčí pod Čerchovem.
Uhrazení nákladů paní A. P. za vývoz septiku ve výši 50 % z předložené faktury.
Navýšení dlužných částek za komunální odpad na trojnásobek současného stavu
v souladu s čl. 7 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadu.
Předání všech dlužných částek za komunální odpad a poplatek za psa právní
zástupkyni městyse.
Předání všech dlužných částek za nájemné a služby k řešení právnímu zástupci.
Výpověď na kopírovací zařízení pro budovu ZŠ Klenčí pod Čerchovem se společností
Triumph Adler s.r.o.
Výpověď servisní smlouvy na kopírovací zařízení v prostorách informačního centra se
společností Triumph Adler s.r.o.

17.70 Uzavření nájemní smlouvy se společností Mintech s.r.o., sídlem Zámečnická 1513/30,
301 00 Plzeň, IČO: 26320568 na multifunkční zařízení pro kopírování v prostorách TIC.
18.70 Dodatek č. 1 ke smlouvě s p. L. N. na pronájem nebytových prostor v objektu
na pozemku p.č. 233 v KÚ Dolní Folmava.
19.70 Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny NN, uzavřené na základě žádosti
o připojení č. 4121176741 se společností ČEZ distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČO: 24729035 na připojení objektu stojícím na pozemku p.č. 233 KÚ Dolní
Folmava.
20.17 Pořízení kontejneru na směsný komunální odpad k domům č.p. 331 – 333.
21.17 Přidělení bytu 1 + KK v č.p. 330 panu V. K.
22.17 Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu pro objekty Městyse Klenčí
pod Čerchovem se společností EP ENERGY TRADING, a.s. sídlem Klimentská 46, 110
02 Praha 1, IČO: 27386643 s platností do 31. 12. 2019.

B. Ukládá:
23.70 Starostovi vstoupit v jednání se společností ČEZ Distribuce, a.s ohledně přeložení
stávajícího distribučního zařízení k budově MŠ Klenčí pod Čerchovem.
24.70 Starostovi projednat s odbornou firmou postupu řešení nefunkčního topení v objektu
MŠ Klenčí pod Čerchovem a bývalých jeslí.
25.70 Starostovi vstoupit v jednání s majiteli rodinného domu čp. 247 ve věci řešení
parkování u zadního vjezdu.
26.70 Starostovi prověřit stav inženýrských sítí pod komunikací od č.p. 273 až po č.p. 205 se
správcem inženýrských sítí.
27.70 Starostovi oslovit dotčené orgány ohledně rozšíření kapacity parkovacích míst
na pozemku p.č. 2419/11 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
28.70 Starostovi připravit návrh řešení výměny bočních vchodových dveří do kotelny
v objektu čp. 90.
29.70 Starostovi zajistit cenovou nabídku na projektovou dokumentaci pro výstavbu
komunikace a inženýrských sítí na pozemcích č. 636/57 a 636/55.

C. Bere na vědomí:
30.70 Žádost obyvatel horní části Klenčí o rozšíření kapacity parkovacích míst na pozemku
p.č. 2419/11 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
31.70 Žádost paní P. B. o výměnu bočních vchodových dveří do kotelny v objektu čp. 90.
32.70 Žádost manželů B. k úpravě příjezdové komunikace k domu čp. 7.
33.70 Žádost informačního centra o úhradu nákladů na dopravu dětí na výstavu českých
hraček do Prahy.
34.70 Protokol o výsledku kontroly Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje,
krajského ředitelství v Plzni k dodržování krizového zákona a předpisů vydaných
k jeho provedení.

35.70 Rozhodnutí MŠMT o zápisu změny v údajích o právnické osobě s názvem Masarykova
základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková
organizace.
36.70 Zprávu o množství vytříděných odpadů a odměně systému EKO-KOM za období 01.
07. 2017 - 30. 09. 2017.

D. Neschvaluje:
E. Doporučuje:
37.70 Výboru pro výstavbu a územní plánování prověřit možnosti na opravu chodníků v ulici
od čp. 259 – 256.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání rady 20. 11. 2017 od 18:30 hod.

Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení ze 70. zasedání rady městyse je vyvěšeno na úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů:

Vyvěšeno dne: 10. 11. 2017

……………………………

Sejmuto dne: 27. 11. 2017

……………………………

