USNESENÍ
ze 78. zasedání Rady Městyse Klenčí pod Čerchovem
konaného dne 12. února 2018
Přítomni:

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

Rada městyse:
A. Schvaluje:
1.78

Zadání veřejné zakázky: „Vybavení JSDH Klenčí pod Čerchovem dopravním hasičským
automobilem“ společnosti HAGEMANN a.s., IČO: 26826925, sídlem: Hradní 37, 710
00 Ostrava dle návrhu komise pro otevírání obálek.
2.78 Kupní smlouvu se společností HAGEMANN a.s., IČO: 26826925, sídlem: Hradní 37,
710 00 Ostrava na zakázku: „Vybavení JSDH Klenčí pod Čerchovem dopravním
hasičským automobilem“.
3.78 Výměnu obrubníků společností FINALKOM s.r.o., IČO: 02877155, sídlem Kocourov 36,
339 01 Mochtín, podél místní komunikace č. 11c dle pasportu MK Klenčí
pod Čerchovem dle cenové nabídky uvedené společnosti.
4.78 Výměnu holého vedení veřejného osvětlení v horní části Městyse Klenčí
pod Čerchovem za vedení izolované společností ESMOS plus s.r.o. IČO: 26409780,
sídlem Bylinková 430/23, 301 00 Plzeň-Lhota dle cenové kalkulace.
5.78 Řešení vytékající vody na komunikaci II/189 u kaple sv. Vojtěcha formou terénních
úprav podél napojení účelové komunikace na II/189.
6.78 Správní řízení na pokácení stromů: smrk č. 6 u pomníku obětem 1. sv. války, ořešák
č. 8 u pomníku obětem 1. sv. války, smrky č. 6 a 9 v lokalitě u školy dle plánu péče
o stromy v Klenčí.
7.78 Měření akustickým tomografem u lip č. 29 a 32 aleje na návsi, lip 1 a 2 u kostela
na návsi a lípu č. 2 u nádraží k zjištění jejich zdravotního stavu.
8.78 Cenovou nabídku společnosti KT Plus s.r.o. na zálohování dat v objektu Domu přírody
Českého lesa ve variantě 2 HDD.
9.78 Pronájem části pozemku p.č. 1742/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku orná
půda o výměře 10 m2 panu M. T. dle jeho žádosti za účelem skladování dřeva na dobu
neurčitou dle cenové mapy na pronájem pozemků.
10.78 Pronájem části pozemku p.č. 2455/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku ostatní
plocha o výměře 10 m2 panu P. H. dle jeho žádosti za účelem skladování dřeva
na dobu neurčitou dle cenové mapy na pronájem pozemků.
11.78 Souhlas s umístěním čističky odpadních vod na pozemku p.č. 1992/9 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
12.78 Žádost pana J. A. o pronájem Staré pošty a přilehlých prostor za účelem konání svatby
a svatební hostiny.

B. Ukládá:
C. Bere na vědomí:
13.78 Cenovou kalkulaci společnosti Stepan Service s.r.o. na výměnu oken v celém objektu
čp. 330 – s výjimkou společných prostor.
14.78 Stav projektové přípravy místní komunikace na pozemcích 636/55 a 636/57 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
15.78 Nabídku společnosti PasProRea s.r.o. na informační a orientační systém v Klenčí
pod Čerchovem.
16.78 Žádost nájemníka č. 693 o znovuprojednání ukončení nájemní smlouvy a nájemníka
421 o novou nájemní smlouvu.
17.78 Žádost pana P. S. o udělení věcného břemene na pozemcích p.č. 1992/9 a 1992/3 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
18.78 Žádost pana V. V. o finanční příspěvek na vydání knihy s názvem Insomnie.
19.78 Sdělení soudního exekutora na vyklizení bytu paní R. K. v domě čp. 330.
20.78 Žádost pana J. Š. o pronájem kanceláře v budově úřadu městyse (bývalá kancelář
CHKO Český les) pro fotografický kroužek (FOTO-TUR-CERCH).
21.78 Žádost pana P. M. o pronájem pozemku p.č. 1941/17 KÚ Klenčí pod Čerchovem
za účelem užívání zahrady.
22.78 Žádost pana P. K. o výměnu bytu v bytovém domě čp. 332 v Klenčí pod Čerchovem.

D. Neschvaluje:
23.78 Žádost společnosti Auction Zone s.r.o. o pronájem baru K1 za účelem provozování
soukromého klubu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání rady 26. 2. 2018 od 19:00 hod.

Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení ze 78. zasedání rady městyse je vyvěšeno na úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů:

Vyvěšeno dne: 13. 2. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 2. 3. 2018

……………………………

