USNESENÍ
z 97. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem
konaného dne 25. září 2018
Přítomni:

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

Rada městyse:
A. Schvaluje:
1.97

2.97

3.97

4.97

5.97
6.97
7.97
8.97
9.97

Přijetí dotace v rámci programu Plzeňského kraje na podporu pro obce, které mají
uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování
pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2018.
Smlouvu se společností SBS Group s.r.o. sídlem Dělnická 48, 345 06 Kdyně IČO:
02433656 na akci: „Zateplení budovy MŠ Klenčí pod Čerchovem“ s posunutím
termínu plnění z důvodu upřesňujících změn ze strany autorského dozoru.
Smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny ze sítí VVN a VN pro budovu čp. 1
stojícím na pozemku p.č. st. 314/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností ČEZ ESCO,
a.s., sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha, IČO: 03592880.
Pronájem části pozemku p.č. 1742/32, druh pozemku ostatní plocha o výměře 36 m2
KÚ Klenčí pod Čerchovem, trvale bytem Klenčí pod Čerchovem 269, 345 34 Klenčí pod
Čerchovem dle vyhlášeného záměru a žádosti o pronájem na dobu neurčitou.
Podání žaloby ve věci vyklizení bytu v bytovém domě čp. 330.
Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem o uzavření mateřské školy v době
vánočních prázdnin od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019.
Rozpočtovou změnu Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem, p.o. č. 1/2018
platné k 30. 9. 2018.
Výroční zprávu Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem za školní rok 2017/2018.
Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320090130536 pro budovy stojící
na pozemcích p.č. st. 314/2 a st. 593 oba KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností
GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567.

B. Ukládá:
10.97 Starostovi projednat v rámci kontrolního dne akce „Zateplení budovy MŠ Klenčí pod
Čerchovem“ vícepráce navržené společností SBS Group, s.r.o. s autorským
a technickým dozorem.
11.97 Starostovi prověřit možnosti pojištění pro zásahové vozidlo DA VW jednotky SDH
Klenčí.

C. Bere na vědomí:

12.97 Možnosti pořízení lesní techniky v rámci dotačního programu ministerstva
zemědělství.
13.97 Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o zamítnutí žádosti o dotaci
na revitalizaci zahrady u budovy MŠ.
14.97 Projekt na rekonstrukci místních komunikací v oblasti mezi bytovkami pro územní
rozhodnutí dle připomínek některých vlastníků pozemků.
15.97 Vyjádření k projektu na rekonstrukci místních komunikací v oblasti mezi bytovkami.
16.97 Nabídky na havarijního pojištění pro zásahové vozidlo DA VW jednotky SDH Klenčí.
17.97 Vyjádření k rozhodnutí rady městyse z 96. zasedání.
18.97 Žádost o pronájem pozemku p.č. 2054 a 2050/24 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
19.97 Protokol o metodické pomoci a výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti
ze strany KÚ Plzeňského kraje na úseku matrik.
20.97 Protokol o metodické pomoci a výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti
ze strany MěÚ Domažlice na úseku matrik.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání rady 8. 10. 2018 od 19:00 hod.

Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení z 97. zasedání rady městyse je vyvěšeno na úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů:

Vyvěšeno dne: 1. 10. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 19. 10. 2018

……………………………

