USNESENÍ
z 91. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem
konaného dne 26. června 2018
Přítomni:

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

Rada městyse:
A. Schvaluje:
Pronájem části pozemku p.č. 310/1, druh pozemku ostatní plocha o výměře 50 m2 KÚ
Jindřichova Hora za účelem udržování rybníčku na tomto pozemku dle žádosti a
vyhlášeného záměru.
2.91 Smlouvu o zpracování osobních údajů se společností MultiSport Benefit, s.r.o., sídlem
Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4 – Braník.
3.91 Nabídku na doplnění projektové dokumentace pro místní komunikaci a inženýrské
sítě na pozemcích p.č. 636/55 a 636/57 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
4.91 Přijetí dotace Plzeňského kraje v rámci programu „2018 Příspěvek na nákup nové
cisternové automobilové stříkačky“ na pořízení CAS pro JSDH Klenčí pod Čerchovem.
5.91 Ukončení nájemních smluv k 30. 6. 2018 v bytových prostorách čp. 330 z důvodů
nově vzniklých dlužných částek.
6.91 Žádost o ukončení nájemní smlouvy v objektu DPS k 31. 7. 2018.
7.91 Žádost o ukončení nájmu v objektu čp. 330 k 30. 6. 2018.
8.91 Výměnu bytu č. 11 dle žádosti.
9.91 Přidělení bytu č. 20 dle žádosti.
10.91 Podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
pro základní školy, jejichž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská
škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace, která se týká
zápisu údajů o nové ředitelce příspěvkové organizace, která je současně statutárním
orgánem příspěvkové organizace.
11.91 Žádost o pronájem Staré pošty a přilehlých prostor za účelem konání rodinné oslavy.
12.91 Delegaci starosty jako zástupce městyse na XVI. mimořádný sněm Svazu měst a obcí
České republiky.

1.91

B. Ukládá:
13.91 Starostovi podat žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení Krajskému
úřadu Plzeňského kraje, odbor školství.
14.91 Starostovi připravit cenovou nabídku včetně provozních nákladů na pořízení
automatizovaného externího defibrilátoru pro jednotku SDH Klenčí pod Čerchovem.

C. Bere na vědomí:

15.91
16.91
17.91
18.91
19.91

Žádost o výměnu oken v bytě v objektu čp. 330.
Žádost SBD Domažlice o úpravu ceny za správcovství v objektu č.p. 330.
Žádost SBD Domažlice o úpravu platby záloh za ZUŠ v objektu č.p. 330.
Žádost o pronájem Staré pošty a přilehlých prostor za účelem konání rodinné oslavy.
Usnesení Okresního soudu č. 1T 73/2015-162 v Domažlicích ve věci OPP ve prospěch
Městyse Klenčí pod Čerchovem.
20.91 Nový ceník společnosti Rumpold-R Rokycany s.r.o. na tříděný odpad platný od 1. 7.
2018.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání rady 23. 7. 2018 od 19:00 hod.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 91. zasedání rady městyse je vyvěšeno na úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů:

Vyvěšeno dne: 2. 7. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 20. 7. 2018

……………………………

