USNESENÍ
z 87. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem
konaného dne 29. května 2018
Přítomni:

Jan Bozděch, Karel Hula, Vlastimil Jankovský, Lubomír Kulík

Omluveni:

Jiří Hnyk

Rada městyse:
A. Schvaluje:
1.87
2.87
3.87

4.87

5.87
6.87
7.87
8.87
9.87

Dokumentaci pro zadávací řízení na pořízení vozidla CAS pro JSDH Klenčí
pod Čerchovem.
Rozpočtové opatření č. 3/2018 k 31. 5. 2018.
Podání žádostí v rámci dotačních titulů PK: Zajišťování bezpečnosti v souvislosti
budování průmyslových zón, Oprava válečných hrobů a Projektová příprava pro
výstavbu vodovodů.
Smlouvu o dílo na akci: GO vozidla Multicar M25.1A 4x4 se společností K.N., servis
s.r.o. sídlem Hřbitovní 37, 312 00 Plzeň, IČO: 25215825, smlouvu o dílo na akci:
Oprava opěrné zdi u pomníku obětem 1. světové války se společností Zemědělská
společnost Čerchov, a.s., sídlem Klenčí pod Čerchovem 55, 345 34 Klenčí pod
Čerchovem, IČO: 25236601 a smlouvu o dílo na akci: Údržba významných stromů
v Městysi Klenčí pod Čerchovem se společností Ing. Karel Kuneš – GAN, sídlem Klenčí
pod Čerchovem 359, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, IČO: 61786136.
Pořízení modulu GDPR a SSL pro webové stránky Klenčí pod Čerchovem.
Žádost o pronájem sálu KD u nádraží za účelem konání rodinné oslavy dne 4. 8. 2018.
Partnerství mezi městysem a Running Festival Foundation pro projekt: „Sports
Dimension of Cross-border Cooperation” v rámci Visegrad Grants Programme.
Smlouvu o zpracování osobních údajů se společností Mestskyrozhlas.cz, sídlem
Americká 398, 345 62 Holýšov, IČO: 75376148 v rámci nařízení GDPR.
Žádost společnosti Praves s.r.o. o stanovení opatření obecné povahy ve věci
dočasného omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu v Klenčí
pod Čerchovem.

B. Ukládá:
10.87 Starostovi projednat se správcem vodovodu a kanalizací výzvu ministerstva
zemědělství ohledně výše vodného a stočného.
11.87 Starostovi realizovat nápravná opatření dle zápisu prověrky BOZP prováděné
v období 2016 – 2018 od společností BEZPO s.r.o.

12.87 Starostovi projednat s obcí Ždánov a ZŠ Klenčí pod Čerchovem žádost o spádovost
mateřské školy.
13.87 Starostovi připravit řešení přemostění sběrného žlabu u domu čp. 190.
14.87 Starostovi projednat se společností Gity a.s. o podmínky v rámci dotace pro pokrytí
signálem Wi-Fi 4EU.
15.87 Starostovi připravit návrh chodníku ke sportovnímu areálu v dolní části městyse.

C. Bere na vědomí:
16.87 Projekt na rekonstrukci komunikace 1c mezi bytovkami předloženou kanceláří IK
Plzeň, s.r.o. a případných jeho úprav.
17.87 Výzvu ministerstva zemědělství vlastníkům vodovodů a kanalizací.
18.87 Zápis prověrky BOZP prováděné v období 2016 – 2018 společností BEZPO s.r.o.
19.87 Možnost založení svazkové školy mezi Klenčím a sousedními obcemi.
20.87 Žádost obce Ždánov o zahrnutí obce do spádovosti MŠ Klenčí pod Čerchovem.
21.87 Výstup sběru tříděného odpadu dle reálných dat společnosti EKO-KOM a.s.
22.87 Žádost o odstranění stromu vysazeného v rámci projektu Ošetření významných
stromů v Klenčí pod Čerchovem a vyjádření k dané žádosti.
23.87 Dokumenty aktuálního stavu dlužníků – Předvolání k okresnímu soudu v Berouně sp.
zn. 10 C 305/2017 a elektronický platební rozkaz okresního soudu v Domažlicích
jednací číslo EPR 120947/2018-5.
24.87 Informaci společnosti EKO-KOM a.s. o množství vytříděných odpadů a odměně
od systému EKO-KOM za období 01. 01. 2018 - 31. 03. 2018.
25.87 Vyjádření lékařů ze zdravotního střediska k vybudování bezbariérového přístupu.
26.87 Žádost obyvatel bytového domu čp. 331 k problému s vlhkostí v tomto domě.
27.87 Usnesení Okresního soudu v Domažlicích ve věci opatrovnictví.
28.87 Dotaz na místo praktického lékaře pro dospělé v Klenčí pod Čerchovem.
29.87 Zahájení řízení, stanoviska k návrhu změny katastrální hranice KÚ Klenčí
pod Čerchovem a Postřekov.
30.87 Výstupy z jednání s dopravní PČR.
31.87 Oznámení TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem z.s. o pořádání hudební produkce
ve sportovním areálu dne 16. 6. 2018.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání rady 11. 6. 2018 od 18:00 hod.

Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 87. zasedání rady městyse je vyvěšeno na úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů:

Vyvěšeno dne: 5. 6. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 22. 6. 2018

……………………………
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