USNESENÍ
ze 79. zasedání Rady Městyse Klenčí pod Čerchovem
konaného dne 26. února 2018
Přítomni:

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

Rada městyse:
A. Schvaluje:
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Výměnu dveří do kotelny v objektu čp. 90 – hasičská zbrojnice a zadních vchodových
dveří v objektu DPS dle cenové nabídky od společnosti DAKcz s.r.o., IČO: 25221507
sídlem Křimická 115, Plzeň.
Souhlas se stavbou spol. ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 2455/1 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
Smlouvu o budoucí smlouvě a zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IV-12-0013029 Klenčí pod Čerchovem, DO parc. č. 3/4 se
společností ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společností Senergos, a.s., IČO:
26915413, sídlem Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice.
Výměny bytu č. 11 za byt č. 2 v domě s pečovatelskou službou dle žádosti
a doporučení pečovatelky.
Přidělení bytu č. 11 v domě s pečovatelskou službou na dobu neurčitou od 1. 3. 2018.
Veřejný řád pohřebiště v Klenčí pod Čerchovem.
Provozní řád Staré pošty a přilehlých prostor dle předloženého návrhu pana
Vlastimila Jankovského.
Variantní studii odkanalizování místních částí městyse – Jindřichova Hora, Capartice,
Černá Řeka.
Přidělení bytu 1+1 v bytovém domě čp. 330.

B. Ukládá:
10.79 Starostovi zajistit cenové kalkulace na výměnu topného systému v sále KD u nádraží
dle projektové dokumentace.
11.79 Starostovi zajistit stav a připravit návrh na opravu podlahy v prostorách ZUŠ.
12.79 Starostovi projednat se spol. IK Plzeň, s.r.o. podmínky smlouvy o dílo na akci „Klenčí
pod Čerchovem – Místní komunikace za zdravotním střediskem, mezi bytovkami.“

C. Bere na vědomí:
13.79 Cenové kalkulace na výměnu oken v objektu čp. 330 – s výjimkou společných prostor
od společností Stepan Service s.r.o. a DAKcz s.r.o..
14.79 Vyjádření k dotaci na zateplení objektu MŠ v Klenčí pod Čerchovem ze SFŽP.

15.79 Žádost ZUŠ o nápravu podlahy v prostorách ZUŠ.
16.79 Žádost LMK č. 272 Klenčí pod Čerchovem o pronájem části pozemku p.č. 1266/27
o výměře 690 m2.
17.79 Zprávu z komise pro otevírání obálek u zakázky „Klenčí pod Čerchovem – Místní
komunikace za zdravotním střediskem, mezi bytovkami“ a schválení zadání této
zakázky.
18.79 Možnost uzavření servisní smlouvy na správu PC techniky v objektech městyse.
19.79 Nabídku společnosti Ateliér Maur s.r.o. na vánočního osvětlení v Klenčí
pod Čerchovem.
20.79 Žádost o znovu projednání výpovědi nájemní smlouvy.

D. Neschvaluje:
E. Doporučuje:
21.79 Kontrolnímu výboru navrhnout postup v řešení žádostí nájemníků o novou nájemní
smlouvu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání rady 13. 2. 2018 od 17:00 hod.

Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení ze 79. zasedání rady městyse je vyvěšeno na úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů:

Vyvěšeno dne: 5. 3. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 23. 3. 2018

……………………………

