USNESENI

z II. zasedání Rady městyse K|enčípod Čerchovem
konaného dne 13. května 2015

PřÍtomni:

Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D. - starosta městyse
Bc. Kare| Hula - místostarosta městyse
Ing. Karel Heind|, Ph.D. - č|en rady městyse
Jiří Hnyk - č|en rady městyse
Ing. Lubomír Kulík - č|en rady měsýse

Schvá|ení zapisovate|e: zapisovate|em zasedání rady měsýse schvá|en Bc. Karel Hu|a.

Rada městyse:
A, Schvaluje:

1.11

z'Jl
3'11

4.II

Žádost osmi nájemníků z bytového domu č.p. 330 na zasťování datoinými kabe|y na nák|ady
spo|. MAIVA internet s.r.o. bez možnosti náhrady.
Schva|uje nabídku spo|ečnosti PaVe| Královec - Insta|atérství,Pe|echy 31, 34401 Domaž|ice,
Ico 12866865, na ýměnu termostatických ventilů v budově úřadu městyse'

Nájemní sm|ouvu 154f|A3005ci/ALLIN/40414 na provozování zařízení rA 3005ci na
podate|ně, dodatek č. 1 ke smlouvě č' 52lcD1116/ALLIN/40414 k tiskárně na IS, dodatek
č. 1 ke sm|ouvě č' 98lCDC1725lALL-IN/40414 k tiskárně na podate|ně, servisní sm|ouvu č'
30zlcDc17z5lsl40414 k tiskárně na IS v úřadu měsýse se spo|. TA Triumph-Ad|er Česká
repub|ika s.r.o., IČo 41191021.
odměnu ve rnýši 500,- Kč p. Janu Ho|oubkovi za ozvučení oslav osvobození.

B. Uk|ádá:

5'11

Finančnímu ýbor-u připravit návrh na finančnípodporu oko|nhh obcí na provoz sběrného
dvora K|enčíood Čerchovem.
6.11 starostovi a místostarostovi připravit návrh obecní vyh|ášky na uk|ádání bioodpadů d|e
zákona o odpadech č, 22912014 Sb. a vyh|ášky č. 32Ll201.4 sb.
7'L7 Starostovi připravit sm|ouvu se spo|ďností Pavel Krá|ovec - Instalatérství' Pe|echy 31,
34401 DomaŽ|ice' Ico 12866865, na výměnu termostatických ventl|ů v budově úřadu
měsýse.
8.11 starostovi a správě majetku městyse připravit rozpďet na rekonstrukci schodů ke koste|u'
9.11 starostovi připravit projekt na revitalizaci obecní zeleně podé| h|avní siInice v městysu.
10.11 starostovi a p. Ku|íkovi zajistit pří1oravu zna|eckého posudku na pozemky pod hřbitovem.
11.11 starostovi zajistit přípravu projektu na rekonstrukci komunikace ve směru na Díly.
12.11 Místostarostovi připravit návrh na označeníúseku na cyk|ostezce (nebezpečnéklesání a
toČna).

C' Bere

na vědomíl

r=

D. Neschvaluje:
11.11 Žádost \^ýboru pro ku|tuÍu a sport o příspěvek na zájezd do Chodové P|ané.
12.11 Přistoupení kakci plzeňského kraje ,,oma|ovánky první pomoci'..
13.11 Podporu pro stavbu rehabi|itačníhocentra stacionáře Stonožka.
Termín příštíhozasedání rady 25. 5. 2015 od 19:00 hod'
Zapsa|: Karel Hu|a, místostarosta měsýse'

Jan Bozděch
starosta městyse

