USNESENÍ
z 96. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem
konaného dne 11. září 2018
Přítomni:

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

Rada městyse:
A. Schvaluje:
1.96
2.96

Rozpočtové opatření č. 10/2018 s platností k 30. 9. 2018.
Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu a o předání nemovitosti po odstranění
stavby základové stanice veřejné komunikační sítě nebo zařízení veřejné komunikační
sítě s Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. v. z. společností ARBOR, spol. s.r.o.
týkající se objektu býv. kotelny domu čp. 292 a dohodu o úhradě nákladů
vynaložených na technické zhodnocení zařízení na objektu býv. kotelny u domu čp.
292 se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
3.96 Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-0004645/VB/001 na akci
„Klenčí pod Čerchovem, parc. č. 1921/3 – NN“ (dle smlouvy budoucí č. IP-120004645/VB1 z 30. 8. 2016) na pozemcích p.č. 2044/2, 2538/8 a 2538/9 k. ú. Klenčí
pod Čerchovem se společností ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společností OMEXOM
GA Energo s.r.o., sídlem Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň, Bolevec.
4.96 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Klenčí pod Čerchovem, DO, 2528/9, Šimlinger – kNN č. IV-12-0012135/1/VB
na pozemcích p.č. 2528/10 a 2528/9 KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností ČEZ
Distribuce a.s. zastoupené společností Elektromontáže Touš, s.r.o. sídlem Topolová
68, 330 23 Úherce, IČO: 29089247.
5.96 Smlouvu na zpracování osobních údajů v systému RUIAN mezi městysem Klenčí pod
Čerchovem a obcí Díly.
6.96 Mandátní smlouvu na administraci výběrového řízení akce: „Rozšíření domu přírody
o multifunkční sál a parkoviště“ se společností Karel Abrhám – AB inženýring, sídlem
Šeříková 328/32, 326 00 Plzeň, IČO: 45388784.
7.96 Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemků p.č. 699 a 715/28 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
8.96 Souhlas s posunutím realizace připojení objektu na p.č. st. 233 KÚ Dolní Folmava
v areálu Čerchova k síti ČEZ z důvodu nevypořádaných majetkových vztahů mezi
Ministerstvem Obrany, Městem Domažlice a AOPK.
9.96 Zadání veřejné zakázky: Rekonstrukce topného systému v sále KD u nádraží
společnosti SANI-TOP-CENTRUM, s.r.o., sídlem náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice,
IČO: 29086582.
10.96 Žádost OV KSČM v Domažlicích o pronájem sálu KD u nádraží za účelem konání
Třešničkového plesu dne 16. 2. 2018.

11.96 Žádost ZO KSČM o pronájem sálu KD u nádraží za účelem konání Oslavy MDŽ 9. 3.
2018.
12.96 Žádost o pronájem sálu KD pro vyhodnocení akce Běžec Domažlicka 2018 dne 16. 11.
2018.

B. Ukládá:
13.96 Starostovi projednat s odborem životního prostředí MěÚ Domažlice řešení
odkanalizování parcel podél hřbitovní cesty a připravit návrh plánovací smlouvy.
14.96 Starostovi zajistit výběrové řízení na realizaci pasportu dopravního značení.
15.96 Starostovi připravit návrh smlouvy o dílo se spol. SANI-TOP-CENTRUM s.r.o. na akci
Rekonstrukce topného systému v sále KD u nádraží.
16.96 Starostovi projednat se zpracovatelem územního plánu žádost o zahrnutí záměru
do nového územního plánu.

C. Bere na vědomí:
17.96
18.96
19.96
20.96
21.96
22.96

Vyjádření PČR k Pasportu dopravního značení.
Žádost o zahrnutí záměru do nového územního plánu.
Zamítavé stanovisko LČR s.p. k žádosti o finanční dar pro Dům přírody ČL.
Možnosti řešení vznikající vlhkosti dle žádosti obyvatel bytového domu čp. 331.
Vyjádření k projektu rekonstrukce komunikace mezi bytovkami.
Nařízení exekuce k dlužné částce, rozsudek č. j. 7C138/2018-19 k dlužné částce,
Usnesení č. 067 EX 17256/17-40 ve věci dlužné částky, Rozsudek č. 10 C 305/2017-70
ve věci dlužné částky.
23.96 Oznámení o zahájení řízení ve věci souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu
odpadků dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech – Sběrný
dvůr Klenčí pod Čerchovem.
24.96 Protokol o kontrole AOPK ČR v oblasti ochrany přírody.

D. Neschvaluje:
25.96 Žádost o vyřešení hlučnosti v bytě v bytovém domě čp. 330.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání rady 24. 9. 2018 od 19:00 hod.

Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení z 96. zasedání rady městyse je vyvěšeno na úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů:

Vyvěšeno dne: 18. 9. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 5. 10. 2018

……………………………

