USNESENÍ
z 89. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem
konaného dne 12. června 2018
Přítomni:

Jan Bozděch, Karel Hula, Vlastimil Jankovský, Jiří Hnyk

Omluveni:

Lubomír Kulík

Rada městyse:
A. Schvaluje:
1.89
2.89
3.89
4.89
5.89

Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem o uzavření mateřské školy v době
hlavních prázdnin od 30. 7. 2018 do 31. 8. 2018.
Jmenování Mgr. Dagmar Dubové ředitelkou Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí
pod Čerchovem.
Výměnu hydraulického oleje ve výtahu v objektu DPS v rámci servisních prací
společnosti OTIS, a.s. dle jejich nabídky.
Memorandum o zpracování osobních údajů a směrnici pro plnění práv subjektů údajů
pro splnění povinností v rámci GDPR městyse Klenčí pod Čerchovem.
Přezkoumání hospodaření ÚSC Klenčí pod Čerchovem za rok 2018 krajským úřadem.

B. Ukládá:
6.89

Starostovi projednat se společností Praves, s.r.o. žádost o řešení zaplaveného sklepa.

C. Bere na vědomí:
7.89

Zápisy z 1. a 2. jednání konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky Masarykovy základní školy a mateřské školy Klenčí
pod Čerchovem, okres Domažlice p.o.
8.89 Žádost o řešení zaplaveného sklepa a dvorku splaškovou vodou.
9.89 Nabídku společnosti ČEZ ESCO, a.s. na získání dotace na fotovoltaické články.
10.89 Osvědčení o úspoře emisí od společnosti EKO-KOM, a.s.
11.89 Akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt:
Stavba zahrady základní školy a mateřské školy – CESTA.
12.89 Metodiku pro zákon o střetu zájmů a povinností členů rady v rámci tohoto zákona.

D. Neschvaluje:
13.89 Žádost o proplacení faktury za likvidaci odpadu v souvislosti se škodou způsobenou
při přívalovém dešti dne 30. května 2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín příštího zasedání rady 27. 6. 2018 od 17:00 hod.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 89. zasedání rady městyse je vyvěšeno na úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů:

Vyvěšeno dne: 19. 6. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 9. 7. 2018

……………………………

