USNESENÍ
z 84. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem
konaného dne 23. dubna 2018
Přítomni:

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

Rada městyse:
A. Schvaluje:
1.84

2.84
3.84
4.84
5.84

6.84
7.84
8.84

Účetní závěrku Masarykovy základní školy a mateřské školy Klenčí pod Čerchovem,
p.o. za rok 2017 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad a převod
výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 17.748,73 Kč do rezervního fondu.
Závěrečný účet Masarykovy základní školy a mateřské školy Klenčí pod Čerchovem,
p.o. za rok 2017.
Rozpočtové opatření č. 2/2018 platné k 30. 4. 2018.
Přijetí dotace z programu Plzeňského kraje na akci: Oprava opěrné zdi u pomníku
obětem 1. světové války.
Zadání opravy opěrné zdi v rámci akce: Oprava opěrné zdi u pomníku obětem 1.
světové války společnosti Zemědělská společnost Čerchov, a.s., sídlem Klenčí
pod Čerchovem 55, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, IČO: 25236601.
Výměnu bytu 1+1 za byt 2+1 v č.p. 330 dle předložené žádosti.
Přidělení bytu 1+1 v č.p. 330.
Pořízení nové rotační sekačky na údržbu zeleně.

B. Ukládá:
9.84 Starostovi projednat se zpracovatelem územního plánu žádost o zahrnutí záměru.
10.84 Starostovi projednat odstranění dřevěné boudy na parkovišti v Caparticích.
11.84 Starostovi zajistit další nabídky na prezentační video městyse.

C. Bere na vědomí:
12.84
13.84
14.84
15.84

Žádost o zahrnutí záměru do nového územního plánu.
Žádost o odstranění dřevěné boudy na parkovišti v Caparticích.
Nabídky televize ZAK na možnosti propagace prostřednictvím tohoto media.
Výpověď nájemní smlouvy na pronájem části kotelny u bytového domu čp. 292 a části
komínu u této kotelny se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání rady 2. 5. 2018 od 18:00 hod.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 84. zasedání rady městyse je vyvěšeno na úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů:

Vyvěšeno dne: 30. 4. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 17. 5. 2018

……………………………

