USNESENÍ
z 86. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem
konaného dne 15. května 2018
Přítomni:

Jan Bozděch, Karel Hula, Vlastimil Jankovský, Lubomír Kulík

Omluveni:

Jiří Hnyk

Rada městyse:
A. Schvaluje:
1.86

2.86
3.86

4.86

5.86

6.86
7.86
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10.86
11.86

12.86
13.86

Smlouvu o dílo k veřejné zakázce - Energetické úspory Mateřské školy Klenčí
pod Čerchovem se společností SBS group, s.r.o., sídlem Dělnická 48, 345 06 Kdyně,
IČO: 02433656.
Žádost společnosti 1. Chodská realitní kancelář v.o.s. o schválení převodu členských
práv a povinností družstevního bytu č. 332/9 a garáže č. 331/2.
Dodatek č. 3 k licenční smlouvě č. 1478 / 2007 na převod práv k užívání počítačového
programového vybavení a dat se společností GEPRO spol. s.r.o., Štefánikova 52, 150
00 Praha 5, IČO: 44851529.
Pronájem části pozemku p.č. 1742/36 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha
KÚ Klenčí pod Čerchovem za účelem skladování dřeva dle žádosti a vyhlášeného
záměru.
Pronájem nebytových prostor v budově čp. 90 (požární zbrojnice) stojící na pozemku
p.č. st. 523 KÚ Klenčí pod Čerchovem o celkové výměře 272,61 m2 JSDH Klenčí
pod Čerchovem dle jejich žádosti a vyhlášeného záměru, zároveň bude jednotka SDH
správcem tohoto objektu.
Podání žádosti o dotaci v rámci programu Nadace AGROFERT na pořízení vozidla CAS
pro JSDH Klenčí pod Čerchovem.
Přijetí dotace z projektu Česká knihovna pro místní knihovnu.
Přijetí dotace z programů Plzeňského kraje na ošetření významných stromů.
Zadání veřejné zakázky na ošetření významných vybraných stromů.
Přijetí dotace z programu Plzeňského kraje „Podpora kultury v Plzeňském kraji
pro rok 2018“ na akci „8. ročník varhanních koncertů“.
Přijetí dotace z programu Plzeňského kraje „Podpora činnosti informačních center
na území Plzeňského kraje pro rok 2018“ na akci „Regálový systém a němčina
pro pracovníky TIC“.
Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 310/1 (rybníček) KÚ Jindřichova Hora
o výměře 50 m2 druh pozemku ostatní plocha.
Pronájem Staré pošty a přilehlých prostor za účelem konání rodinné oslavy v termínu
3. 6. 2018.

14.86 Smlouvu o zpracování osobních údajů se společností Galileo Corporation, s.r.o.,
sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 254 48 714.
15.86 Generální opravu vozidla Multicar M 25 pro údržbu veřejné zeleně městyse Klenčí
pod Čerchovem.

B. Ukládá:
16.86 Starostovi projednat se zpracovatelem územního plánu žádost spol. První chodská
BPS, spol. s.r.o.

C. Bere na vědomí:
17.86 Žádost Spolku Jindřichova Hora o pronájem části parcely p.č. 310/1 (rybníček) KÚ
Jindřichova Hora o výměře 50 m2.
18.86 Žádost společnosti První chodská BPS, spol. s.r.o. o úpravu nově zpracovávaného ÚP
Klenčí pod Čerchovem.
19.86 Nabídku České spořitelny a.s. na pořízení platebního terminálu pro pokladnu Úřadu
městyse Klenčí pod Čerchovem.

D. Neschvaluje:
20.86 Žádost Centra České historie, o.p.s. o spolupráci při vydání knihy S odvahou v srdcích
– II. díl.
21.86 Žádost společnosti Linka bezpečí, z.s. o finanční podporu tohoto spolku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání rady 29. 5. 2018 od 18:00 hod.

Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 86. zasedání rady městyse je vyvěšeno na úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů:

Vyvěšeno dne: 22. 5. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 8. 6. 2018

……………………………

