USNESENÍ

z 6. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem
konaného dne 11. února 2015
Přítomni:

Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D. – starosta městyse
Bc. Karel Hula – místostarosta městyse
Ing. Karel Heindl, Ph.D. – člen Rady městyse
Jiří Hnyk - člen Rady městyse
Ing. Lubomír Kulík - člen Rady městyse

Schválení zapisovatele: zapisovatelem zasedání Rady městyse schválen Bc. Karel Hula.

Rada městyse:

A. Schvaluje:
1.6
2.6
3.6
4.6
5.6
6.6

Revokaci usnesení 4.5 ze zasedání rady ze dne 28.1.2015.
Uzavření nájemní smlouvy s poplatníkem 875 v č.p. 330 bytě č. 9 na dobu šesti měsíců do
30.6.2015.
Záměr pronájmu části pozemku č. 2876 o výměře 11 m2 a 734/3 o výměře 20 m2.
Finanční příspěvek 4.000,- Kč na pořádání maškarního bálu konaného dne 7. 3. 2015
osvětové besedě Klenčí p/Č a ZDVOP Robinson Klenčí p/Č.
AB inženýring jako firmu provádějící výběrové řízení na akci: „Rekonstrukce centra obce
Klenčí pod Čerchovem“.
Podání, přijetí a vypořádání dotace Masarykovou základní školou a mateřskou školou od
PK z programu Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2015.

B. Ukládá:
7.6
8.6
9.6
10.6
11.6

Starostovi podat žádost o dotaci na rekonstrukci elektroinstalace v MŠ.
Starostovi vstoupit v jednání se ZUŠ ohledně stanovení výše nájmu v prostorách městyse.
Starostovi vstoupit v jednání s Ministerstvem obrany v rámci majetkoprávních vtahů
silnice Capartice – Čerchov.
Finančnímu výboru zjistit dostupnost finančních prostředků na demolici budov pod
Saunou.
Finančnímu výboru provést revizi cenové mapy nebytových prostor a pozemků v katastru
městyse.

C. Bere na vědomí:
12.6
13.6

Seznámení s kontrolou plnění usnesení.
Návrh smlouvy na dodávku pohonných hmot od První Chodská develop, a.s.

D. Neschvaluje:
14.6
15.6

Žádost p. Kopči o pronájmu části pozemku č. 724/3 na zřízení záhonu.
Přistoupení k Akci Péťa potřebuje pomoc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání rady 11. 3. 2015 od 19:00 hod.

Zapsal: Bc. Karel Hula, místostarosta městyse.

Jan Bozděch
starosta městyse

