USNESENÍ
ze 71. zasedání Rady Městyse Klenčí pod Čerchovem
konaného dne 20. listopadu 2017
Přítomni:

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

Rada městyse:
A. Schvaluje:
1.71
2.71
3.71

4.71
5.71

Opravu dveří na traktoru pro zimní údržbu městyse.
Rozpočtovou změnu č. 11/2017 k 30. 11. 2017.
Cenovou mapu na pronájem pozemků dle návrhu finančního výboru s platností od 1.
1. 2018 ve výši:
• zemědělské pozemky: 0,32 Kč/m2/rok;
• zahrady, venkovní posezení: 3,- Kč/m2/rok;
• skladování dřeva: 10,- Kč/m2/rok;
• ostatní využití dle individuálního projednání v rámci rady / zastupitelstva městyse.
Vyhlášení záměrů na pronájem pozemků dle nájemních smluv končících k 31. 12.
2017.
Vyhlášení záměrů na pronájem nebytových prostor v budově čp. 285 na pozemku
p.č. 534 v KÚ Klenčí pod Čerchovem o výměrách dle tab. č. 1.
Tab. č. 1 – Celkové výměry pro vyhlášené záměry v objektu čp. 285
Výměra prostor
Účel pronájmu
114,3 m2
99,42 m2
53,26 m2
45,41 m2
50,31 m2

6.71

7.71

8.71

Provozování lékárny
Provozování ordinace praktického lékaře
Provozování ordinace gynekologického lékaře
Provozování ordinace zubního lékaře
Provozování ordinace zubního lékaře

Vyhlášení záměrů na pronájem nebytových prostor v budově čp. 38 na pozemku
p.č. st. 80/1 v KÚ Klenčí pod Čerchovem o celkové výměře 43,65 m2 a nebytových
prostor v budově čp. 38 na pozemku p.č. st. 80/1 v KÚ Klenčí pod Čerchovem
o celkové výměře 17,6 m2, oba za účelem podnikání v oblasti kadeřnictví a kosmetiky.
Pronájem nebytových prostor v budově čp. 123 na pozemku p.č. st. 318 o výměře
30 m2, nebytové prostory v budově č. p. 140 na pozemku parc. č. st. 143/2 o výměře
22 m2, část pozemku parc. č. 143/2 mezi objektem č. p. 140 a objektem č. p. 123
o výměře 120 m2 (bar K1 a přilehlé prostory) společnosti Auction ZONE s.r.o., Rybná
716/24, 110 00 Praha, IČO: 06532632.
Pravomoc starostovi městyse k uzavírání dodatků smluv v bytových domech čp. 331 –
333 pouze v případě, že se jedná o dodatky ke stávajícím smlouvám.

9.71

Výměnu lina v kuchyni, v bytě č. 11 bytového domu čp. 330 dle žádosti pana V. K.

B. Ukládá:
10.71 Starostovi vstoupit v jednání s nájemníkem L. Ch. ohledně pronájmu bytu v objektu
DPS.
11.71 Starostovi vstoupit v jednání s nájemníkem p. K. ohledně soustavného porušování
domovního řádu v DPS.
12.71 Starostovi připravit nabídku na výměnu stropních svítidel v lékárně Klenčí
pod Čerchovem dle žádosti.

C. Bere na vědomí:
13.71 Smlouvu o dílo s panem J. K. na akci: „Rekonstrukce rozvaděče v objektu Zdravotního
střediska v Klenčí pod Čerchovem – 2. etapa“.
14.71 Žádosti na pronájem prostor ve zdravotním středisku spol. Praktik Klenčí s.r.o., MUDr.
M. H. a spol. Lékárna Klenčí s.r.o.
15.71 Žádosti na pronájem objektu K1 baru a přilehlých prostor pana P. H. a Auction ZONE
s.r.o.
16.71 Žaloby na neuhrazení dlužné částky za nájemné paní M. P. vůči Městysu Klenčí pod
Čerchovem.
17.71 Usnesení Okresního soudu v Domažlicích pro OPP pana I. P. a paní M. T. ve prospěch
Městyse Klenčí pod Čerchovem.
18.71 Žádost pana J. Š. o prodloužení pronájmu části pozemku p.č. 2876 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
19.71 Žádost o odkoupení bytu pana J. V. v bytovém domě čp. 330 a vyjádření právní
zástupkyně k této žádosti.
20.71 Vyúčtování autobusové dopravy na Čerchov za rok 2017 od společnosti Arriva s.r.o.
21.71 Vyjádření vedoucího odboru dopravy za KÚ Plzeňského kraje k dotazníku měst a obcí
v oblasti dopravní problematiky Plzeňského kraje.
22.71 Žádost Lékárny Klenčí s.r.o. o výměnu stropních svítidel v prostorách lékárny.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání rady 18. 12. 2017 od 18:30 hod.

Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení ze 71. zasedání rady městyse je vyvěšeno na úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů:

Vyvěšeno dne: 27. 11. 2017

……………………………

Sejmuto dne: 15. 12. 2017

……………………………

