USNESENÍ
z 94. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem
konaného dne 13. srpna 2018
Přítomni:

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

Rada městyse:
A. Schvaluje:
1.94
2.94
3.94
4.94
5.94
6.94
7.94

Dohodu o vypořádání financování kanalizačního systému na pozemcích p.č. 734/37,
666/3, 734/64, 734/47 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Opravu vzduchotechniky v objektu DPS dle nabídky společnosti ZAKO s.r.o. v rámci
výměny střešní krytiny.
Přijetí dotace v rámci Dispozičního fondu přeshraniční spolupráce na akci Výhledy
2018.
Žádost o zpřístupnění pozemkové parcely p.č. 111/36 KÚ Jindřichova Hora.
Platební výměr ředitelky Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem.
Mimořádnou odměnu pro odcházející ředitelku Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí
pod Čerchovem.
Pověření starosty městyse pro všechna jednání ve věci opatrovnictví opatrovanců
městyse Klenčí pod Čerchovem.

B. Ukládá:
8.94

9.94

Starostovi vstoupit v jednání se zástupcem spol. První chodská develop a.s. ve věci
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a souhlasu o právu provést stavbu se společností První chodská develop,
a.s. na pozemcích p.č. 1576/1, 2528/9, 1576/3, 1576/13, 2528/10 a 1031/8 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
Starostovi vstoupit v jednání se společností PasProRea,s.r.o. ve věci jiného
dopravního značení u kruhovému objezdu u Draženova.

C. Bere na vědomí:
10.94 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a souhlasu o právu provést stavbu se společností První chodská develop, a.s.
na pozemcích p.č. 1576/1, 2528/9, 1576/3, 1576/13, 2528/10 a 1031/8 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
11.94 Zprávu komise řídícího orgánu operačního programu ŽP - projekt „Rozšíření Domu
přírody Českého lesa o multifunkční sál a parkoviště“ v návaznosti na dotaci ze SFŽP.
12.94 Nabídku výměny výtahu v objektu DPS a nabídky společnosti OTIS, a.s.

13.94 Nabídku na ošetření mladých stromů v městysi pořízených z dotačního programu
SFŽP.
14.94 Zprávu o množství vytříděných odpadů a odměně od systému EKO-KOM za období
01. 04. 2018 - 30. 06. 2018.
15.94 Žádost o prodej pozemků p.č. 262/4 a 262/6 KÚ Jindřichova Hora a žádost o prodej
části pozemku p.č. 2876/1 a 734/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

D. Neschvaluje:
16.94 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu v domě čp. 330.
17.94 Cenovou nabídku společnosti PasProRea s.r.o. na pořízení dopravního značení
ke kruhovému objezdu u Draženova.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: 20. 8. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 7. 9. 2018

……………………………

