Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 23. veřejného zasedání konaného dne 6. září 2017
Zastupitelstvo městyse:

A. Schvaluje:
1.23

Rozpočtovou změnu č. 8/2017 k 30. 9. 2017.

2.23

Prodej pozemku označeného dle GP č. 811-1078/2017 ze dne 15. 5. 2017 jako parcelu
p.č. 1969/16 – ostatní plocha o výměře 458 m2, způsob využití: jiná plocha, v obci Klenčí
pod Čerchovem, KÚ Postřekov, který vznikl oddělením ze stávajících pozemků p.č. 1969/7
a 1969/8 oba ostatní plocha v KÚ Postřekov manželům P. dle předložené žádosti a
vyhlášeného záměru.

3.23

Úpravu pasportu místních komunikací a vyjmutí následujících účelových komunikací:
•

Účelová komunikace vedoucí po pozemcích p.č. 734/17, 734/16, 2492, 705, 707
a 734/68 KÚ Klenčí pod Čerchovem (prodloužení místní komunikace č. 22c).

•

Účelová komunikace vedoucí po pozemcích 290/23, 290/26 KÚ Jindřichova Hora,
vedoucí rovnoběžně s komunikací č. II/189.

B. Ukládá:
4.23

Starostovi vstoupit v jednání ve věci záměru prodeje pozemku p.č. 425/18 a části
pozemku 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

5.23

Starostovi jednat s manželi H., paní F. a panem S. a dalšími majiteli pozemků v oblasti od
pozemku p.č. 734/17 a 734/70 po pozemek 734/72 a 715/24 o možném vedení budoucí
komunikace a inženýrských sítí v této lokalitě, z jednání bude pořízen zápis, který
zastupitelstvo vezme na vědomí.

6.23

Starostovi zajistit cenovou kalkulaci na vydání publikace o Staré poště.

7.23

Zastupiteli Vlastimilu Jankovskému připravit nový návrh provozního řádu areálu Staré
pošty.

8.23

Starostovi a místostarostovi připravit návrh OZV na omezení používání zábavní
pyrotechniky v KÚ Městysu Klenčí pod Čerchovem.

9.23

Starostovi projednat se Státním pozemkovým úřadem ČR uhrazení doplatku
za opatrovnictví za pozemek p.č. 206/1 paní F. v rámci pozemkových úprav.

C. Bere na vědomí:
10.23 Zprávu starosty o plnění usnesení.

11.23 Vyjádření společnosti BEZPO Plzeň s.r.o. k provedenému auditu BOZP v objektu úřadu
městyse a nápravná opatření.
12.23 Rozpočtovou změnu č. 7/2017 k 31. 7. 2017 schválenou radou městyse dne 26. 7. 2017.
13.23 Nesouhlasné vyjádření manželů H., paní F. a pana S. k pasportu místních komunikací.
14.23 Návrh pasportu dopravního značení včetně připomínek na jeho úpravu (konečná podoba
bude schvalována na zasedání 25. 10. 2017).
15.23 Rozhodnutí České inspekce životního prostředí č. MZP/2017/520/95.
16.23 Stížnost pana Vlastimila Jankovského na pořádání ohňostroje dne 26. 8. 2017 u areálu
Staré pošty v Klenčí pod Čerchovem.
17.23 Zprávy výboru kontrolního, pro kulturu a sport.

D. Neschvaluje:
18.23 Poskytnutí příspěvku Diecézní charitě.
19.23 Přípravu návrhu vyhlášky o místních poplatcích za zhodnocení stavebního pozemku – dle
zákona č. 170/2017 Sb.
20.23 Koupi pozemků p.č. 1785/6, 1785/7 a 1785/9.
21.23 Převodu kaple sv. Jana Nepomuckého v Caparticích a pozemku p.č. st. 275 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
22.23 Opravy na komunikaci Klenčí – Díly v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání zastupitelstva 25. 10. 2017.

Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 11. 9. 2017

……………………………

Sejmuto dne: 29. 9. 2017

……………………………

Písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Od dne: 11. 9. 2017

……………………………

Do dne: 29. 9. 2017

……………………………

