USNESENÍ
ze 77. zasedání Rady Městyse Klenčí pod Čerchovem
konaného dne 24. ledna 2018
Přítomni:

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

Rada městyse:
A. Schvaluje:
1.77

Zadání veřejné zakázky: „Oprava střechy na budově DPS“ společnosti Střechy ZAKO
s.r.o, Vranovská 283, 345 22 Poběžovice, IČO: 27975169 dle návrhu komise
pro otevírání obálek.
2.77 Smlouvu o dílo se spol. Střechy ZAKO s.r.o, Vranovská 283, 345 22 Poběžovice, IČO:
27975169 na zakázku: „Oprava střechy na budově DPS“.
3.77 Komisi pro otevírání obálek u zakázky rekonstrukce místní komunikace za zdravotním
střediskem, mezi bytovkami ve složení: člen finančního výboru, člen kontrolního
výboru a člen výboru pro výstavbu a územní plánování.
4.77 Podání žádosti o dotaci v rámci dotačních titulů Plzeňského kraje na akce: Oprava
opěrné zdi pod kostelem; Rekonstrukce topného systému a mobiliáře v sále KD
a Opravu části sportovního areálu v Klenčí pod Čerchovem.
5.77 Pořízení regálového systému pro prostory podatelny pro archivaci potřebných
dokumentů dle nabídky SOU Domažlice.
6.77 Pronájem Staré pošty a přilehlých prostor za účelem konání narozeninové oslavy
rodáka z Klenčí pod Čerchovem panu J. K. dle jeho žádosti.
7.77 Ukončení nájemních smluv a návrh na vyklizení bytů v č. p. 330 s poplatníky č. 2, 421,
670 a 693 z důvodu vzniklých nedoplatků na nájemném.
8.77 Žádost pana O. K. a P. B. o povolení průjezdu Českého Pony Expresu.
9.77 Pořízení nábytku na podatelnu úřadu městyse v Klenčí pod Čerchovem
dle předloženého návrhu.
10.77 Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice
dle žádosti SDH Klenčí pod Čerchovem.
11.77 Pronájem kulturního sálu za účelem pořádání akce „Oslava MDŽ“ KSČM dle jejich
žádosti.

B. Ukládá:
12.77 Starostovi zajistit rozpočet na opravu bytu v domě čp. 53 (hostinec u nádraží).

C. Bere na vědomí:
13.77 Studii projektanta pana J. B. na rozšíření kapacity parkoviště na pozemku
p.č. 2419/11 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

14.77 Smlouvu pro ochranu osobních dat GDPR mezi ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem a spol.
GDPR Služby s.r.o.
15.77 Žádost společnosti Auction Zone s.r.o. o schválení soukromého klubu Bar K1, která
bude projednána na dalším zasedání rady městyse.
16.77 Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání ve věci budovy v Caparticích
na pozemku p.č. st. 265/1.
17.77 Usnesení soudního exekutora čj. 144 EX 486/16 – 121 s dražební vyhláškou
na elektronickou dražbu na pozemky v KÚ Oplotec.
18.77 Informace České Asociace odpadového hospodářství k riziku navýšení nákladů
za odpadové hospodářství obcí/měst – určeno k projednání na zastupitelstvu
obce/města a bude projednáno v zastupitelstvu.
19.77 Žádost SDH o pronájem klubovny s kuchyňkou v budově Hasičské zbrojnice.

D. Neschvaluje:
20.77 Nabídku společnosti DAS právní ochrana, s.r.o. na zajištění právní ochrany.
21.77 Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání rady 12. 2. 2018 od 18:15 hod.

Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení ze 77. zasedání rady městyse je vyvěšeno na úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů:

Vyvěšeno dne: 30. 1. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 16. 2. 2018

……………………………

