USNESENÍ
ze 76. zasedání Rady Městyse Klenčí pod Čerchovem
konaného dne 8. ledna 2018
Přítomni:

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

Rada městyse:
A. Schvaluje:
1.76

2.76

3.76

4.76

Složení tříčlenné komise pro otevírání obálek v případě veřejných zakázek – Oprava
střechy na budově DPS, Vybavení JSDH Klenčí pod Čerchovem zásahovým dopravním
automobilem ve složení: člen kontrolního výboru, člen finančního výboru a člen
výboru pro výstavbu a územní plánování.
Vyhlásit záměry na pronájem částí pozemků p.č. 1742/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem,
druh orná půda o výměře 10 m2 a p.č. 2455/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh ostatní
plocha o výměře 10 m2 oba za účelem skladování dřeva.
Smlouvu o implementaci, pronájmu a podpoře informačního systému
Mestskyrozhlas.cz se společností MVM Media Group s.r.o., sídlem Staniční 1011/63,
312 00 Plzeň – Doubravka.
Pořízení dopravní studie pro prodloužení parkoviště na parcele p.č. 2419/11 KÚ Klenčí
pod Čerchovem dopravním projektantem panem J. B.

B. Ukládá:
C. Bere na vědomí:
5.74
6.74
7.76

Připomínku pana R. O. o projednání umístění autobusové zastávky na Černé Řece.
Vyjádření pana J. K. k projednávanému přestupku ve věci pobíhajících psů.
Žádosti pana M. T. o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č.
1742/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem a pana P. H. o prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem části pozemku p.č. 2455/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
8.76 Záměry projektů pro dotační tituly z Plzeňského kraje na rok 2018.
9.76 Záměry projektů pro dotační tituly v programech MMR, MŽP a MO.
10.76 Stížnost obyvatel DPS na opakované porušování domovního řádu.

D. Neschvaluje:
11.76 Nabídku společnosti Verlag Dashöfer, nakladatelství s.r.o. pro pořízení portálu
Pohřebního zákona na rok.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání rady 24. 1. 2018 od 18:00 hod.

Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení ze 76. zasedání rady městyse je vyvěšeno na úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů:

Vyvěšeno dne: 10. 1. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 27. 1. 2018

……………………………

