USNESENÍ
z 95. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem
konaného dne 27. srpna 2018
Přítomni:

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

Rada městyse:
A. Schvaluje:
1.95

2.95

3.95
4.95
5.95
6.95
7.95

Smlouvu 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.
Přijetí dotace v rámci dotačního titulu PK na podporu mezinárodní spolupráce dětí
a mládeže pro společný projekt ZŠ Klenčí pod Čerchovem a základních škol
v rumunském Banátu.
Nabídku na ošetření mladých stromů v městysi pořízených z dotačního programu
SFŽP.
Žádost o pronájem Staré pošty a přilehlých prostor 27. 10. 2018 za účelem konání
rodinné oslavy.
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1742/32 za účelem parkování.
Umístění tabule PK v Klenčí pod Čerchovem v rámci projektu Zlatá stezka.
Smlouvu o zpracování osobních údajů uzavřenou ve smyslu čl. 28 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 mezi obcí Chodov a městysem Klenčí
pod Čerchovem.

B. Ukládá:
8.95

Starostovi vyzvat dlužníky k uhrazení nedoplatků za energie v bytovém domě č.p. 330.

C. Bere na vědomí:
9.95
10.95
11.95
12.95
13.95

Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1742/32 za účelem parkování.
Aktuální stav dlužníků v bytovém domě č.p. 330 za energie s platností k 31. 7. 2018.
Stížnost k postupu zemědělského družstva při vyvážení chlévské mrvy.
Benchmarking knihoven vč. knihovny městyse Klenčí.
Možnost spolupráce se společností FlixBus CZ, s.r.o. v rámci TIC Klenčí
pod Čerchovem.

D. Neschvaluje:
14.95 Spolupráci na pořízení publikace Česko z nebe a tvorbě leteckých snímků Klenčí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání rady 10. 9. 2018 od 18:00 hod.

Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení z 95. zasedání rady městyse je vyvěšeno na úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů:

Vyvěšeno dne: 3. 9. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 21. 9. 2018

……………………………

