USNESENÍ
z 93. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem
konaného dne 23. července 2018
Přítomni:

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

Rada městyse:
A. Schvaluje:
1.93

Smlouvu o dílo na provedení autorského dozoru projektanta číslo SOD.2018.03
na autorský dozor v rámci stavby: Zateplení budovy mateřské školy Klenčí
pod Čerchovem se společností MSP, projektová kancelář, s.r.o., sídlem nám.
Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČO: 06094261.
2.93 Rozšíření webových stránek o moduly sociální sítě a mobilní verze stránek.
3.93 Ukončení smlouvy o spolupráci se společností Multisport Benefit s.r.o.
4.93 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 20 v č. p. 330 do 31. 12. 2018.
5.93 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 330 do 31. 12. 2018.
6.93 Žádost o výměnu bytu v objektu DPS č. 19 za č. 9.
7.93 Přidělení bytu č. 19 v objektu DPS.
8.93 Rozpočtovou změnu č. 7/2018 k 31. 7. 2018.
9.93 Přijetí daru movitých věcí (busta Jindřich Šimon Baar, Dědek s modlitební knížkou,
Babka s modlitební knížkou).
10.93 Darovací smlouvu k daru movitých věcí (dle bodu 9.93 tohoto usnesení).
11.93 Povolení výjimky o navýšení jednoho dítěte na každou třídu dle žádosti Masarykovy
MŠ a ZŠ Klenčí pod Čerchovem, p.o.

B. Ukládá:
12.93 Starostovi nechat připravit cenovou nabídku na sněhové zábrany ve formě dřevěných
kulatin pro budovu MŠ Klenčí pod Čerchovem.
13.93 Starostovi vstoupit v jednání s Ombudsmanem ČR v rámci připojení budovy stojící
na pozemku p.č. 233 KÚ Dolní Folmava.
14.93 Starostovi vstoupit v jednání s majitelem vozidla r.z. 3P2 3130 blokujícího parkovací
stání před bytovým domem č.p. 291 a 292.
15.93 Starostovi vstoupit v jednání s krajským úřadem ohledně žádosti o snížení dovolené
rychlosti na komunikaci II/189 v oblasti Capartic.
16.93 Starostovi nechat připravit nabídku na rekonstrukci budovy ZŠ Klenčí pod Čerchovem.

C. Bere na vědomí:

17.93 Dokumentaci k projektu na rekonstrukci MK mezi bytovkami a ke zdravotnímu
středisku pro stupeň územního rozhodnutí.
18.93 Nabídku na pořízení sněhových zábran v rámci projektu na zateplení budovy
mateřské školy dle požadavku z kontrolního dne 9. 7. 2018.
19.93 Nesouhlasné koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Domažlice k projektu
Místní komunikace na pozemcích pč. 636/55 a 636/57 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
20.93 Připojení budovy stojící na pozemku p.č. 233 KÚ Dolní Folmava a vývoj jednání
společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. s Ministerstvem obrany.
21.93 Připomínku k údržbě pozemku, který sousedí s domem čp. 344.
22.93 Stížnost na vrak blokující parkovací stání před bytovým domem čp. 291 a 292 s RZ 3P2
3130.
23.93 Stížnost na stav komunikace ke mlýnu a nabídku společnosti FINALKOM s.r.o.
na opravu poškozené části komunikace ke mlýnu.
24.93 Žádost o hostování cirkusu Jung v Klenčí pod Čerchovem ve dnech 27. – 28. 7. 2018.
25.93 Žádost o umístění dopravní značky omezující rychlost vozidel na komunikaci II/189
v oblasti Capartic.
26.93 Dotační výzvy IROP v rámci MAS Český les.
27.93 Protokol o dražbě movitých věcí č. 067 EX 17200/17-66.
28.93 Aktualizovaný ceník servisních služeb pro rok 2018 k servisní smlouvě č. Q0389 (7895/S) společnosti OTIS a.s.
29.93 Vyjádření ministerstva vnitra o změně financování matričních úřadů.
30.93 Novelu zákona §19 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce, v platném znění a požadavku na kvalifikované
elektronické podpisy dle nařízení eIDAS – nový požadavek na obsluhu Czech POINTu.
31.93 Oznámení o provedení kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik,
správní řízení na úseku matrik a změny jména a příjmení dle zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
v měsíci září 2018.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání rady 27. 8. 2018 od 19:00 hod.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 93. zasedání rady městyse je vyvěšeno na úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů:

Vyvěšeno dne: 30. 7. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 20. 8. 2018

……………………………

