Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 13. veřejného zasedání konaného dne 25. září 2019
Zastupitelstvo městyse:
13.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pana Milana Tomana a pana Karla Hulu.

13.2

Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Přemysl Lamač a Martin Frei.

13.3

Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů

13.4

Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a usnesení starosty

13.5

Bere na vědomí směnu části pozemku p.č. 3867 v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem
KÚ Klenčí pod Čerchovem za části pozemků 1679/3 a 4129 oba v soukromém vlastnictví
KÚ Klenčí pod Čerchovem.

13.6

Ukládá starostovi a 1. místostarostovi projednat případnou koupi části pozemku p. č. 3922
KÚ Klenčí pod Čerchovem s majitelem pozemku.

13.7

Neschvaluje žádost o odkoupení a pronájem části pozemku p.č. 2417/16 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.

13.8

Bere na vědomí žádosti o pronájem částí pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem
za účelem umístění garážového stání.

13.9

Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 2786/1 druh pozemku ostatní
plocha KÚ Klenčí pod Čerchovem o výměře 2 x 20 m2 za účelem umístění garážového
stání.

13.10 Schvaluje vypořádání námitek a připomínek k ÚP v následujícím znění:
SPU 287077/2019, Spisová značka: SP9755/2019-504101 – Státní pozemkový úřad – dle
doporučení pořizovatelky,
Agentura ochrany přírody a krajiny Č, SR/256/CL/2018-4 – dle doporučení pořizovatelky,
Městský úřad Domažlice - odbor životního prostředí, sp. značka: OŽP-9404/2015-201.2
ČJ.: MeDO-39086/2019-Sla-DS – dle doporučení pořizovatelky.
POVODÍ Vltavy - PVL-42542/2019/340/Li Ing. M. L./378 1. 7. 2019, PVL-12391/2019/SP –
dle doporučení pořizovatelky.
Krajský úřad Plzeňského kraje, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu - č. j.: PKŽP/8451/19, Spis. zn.: ZN/2387/ŽP/15 – dle doporučení pořizovatelky.
13.11 Schvaluje vypořádání námitek a připomínek k ÚP v následujícím znění:
První chodská develop, a.s., č.j. ÚM/1010/19 – námitce nevyhovět a ÚP ponechat
ve stávajícím návrhu dle doporučení pořizovatelky a zpracovatele.
Chodská obchodní společnost, s. r. o., č.j. ÚM/1011/19 – námitce nevyhovět a ÚP
ponechat ve stávajícím návrhu dle doporučení pořizovatelky a zpracovatele.

První Chodská BPS, spol. s. r. o., č.j. ÚM/1012/19 – námitce nevyhovět a ÚP ponechat
ve stávajícím návrhu dle doporučení pořizovatelky a zpracovatele.
Č.j. ÚM/1007/19 - námitce nevyhovět a ÚP ponechat ve stávajícím návrhu dle doporučení
pořizovatelky a zpracovatele.
13.12 Bere na vědomí Plán společných zařízení k pozemkové úpravě KÚ Chodov u Domažlic.
13.13 Schvaluje předběžně úpravy pozemku městyse p.č. 265/16 KÚ Jindřichova Hora v místní
části Černá Řeka formou směny a vyslovuje souhlas s přípravou geometrického plánu dle
návrhu.
13.14 Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Oprava výtahu v objektu DPS
se společností OTIS a.s., sídlem J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČO: 42324254.
13.15 Bere na vědomí vyjádření zástupce společnosti D-plus, s.r.o. na akci: „Klenčí
pod Čerchovem – Doplnění kanalizační sítě“ ve věci posunutí termínu o projednání
projektu v rámci koordinovaného stanoviska Památkovým ústavem.
13.16 Bere na vědomí nabídku společnosti Empemont s.r.o. na pořízení UZ přístroje
pro odstranění vlhkosti ve sklepních prostorách budovy ZŠ.
13.17 Bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 10/2019 platnou k 30. 9. 2019.
13.18 Schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2019 platnou k 30. 9. 2019.
13.19 Schvaluje Řád veřejného pohřebiště městyse Klenčí pod Čerchovem a ceník nájmu
a služeb spojených s nájmem hrobových míst provozovatele veřejného pohřebiště v Klenčí
pod Čerchovem s účinností od 1. 1. 2020.
13.20 Schvaluje Plán rozvoje sportu v Klenčí pod Čerchovem v souladu s § 6 odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., novely zákona o podpoře sportu.
13.21 Neschvaluje uzavření partnerství s městem Verei ležící v Ruské federaci.
13.22 Bere na vědomí zápis z jednání Svazku Domažlicko k zimní údržbě a vyjádření
místostarosty Františka Čipery k tomuto jednání.
13.23 Ukládá starostovi jednat o zimní údržbě komunikace II/189 a dále Klenčí – Díly s dalšími
subjekty v 01/2020 v rámci Svazku Domažlicko.
13.24 Schvaluje přesunutí finančního daru KČT odbor Domažlice, z.s. na opravu Kurzovy věže
na Čerchově na rok 2020.
13.25 Bere na vědomí zápis z jednání s Městem Domažlice o prodeji objektu v areálu vrcholu
Čerchova a další postupu rozvoje vrcholu Čerchova.
13.26 Bere na vědomí oznámení o dílčí veřejnosprávní kontrole v Masarykově ZŠ a MŠ Klenčí
pod Čerchovem, p. o. a informaci o dílčím přezkoumání hospodaření Městyse Klenčí
pod Čerchovem.
13.27 Neschvaluje nabídku společnosti Innovation One s.r.o. k podpoře vybraných oblastí
veřejné správy.
13.28 Neschvaluje nabídku společnosti Paseo s.r.o. k prezentaci na webu KdyKde.cz.

13.29 Schvaluje přijetí dotace z programu: Plzeňského kraje Podpora pro obce, které mají
uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování
pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2019.
13.30 Bere na vědomí zprávy o činnosti výborů.
13.31 Ukládá zastupiteli Martinovi Freiovi provést kontrolu a případnou aktualizaci OZV
č. 1/2003, 3/2006, 3/2009.
13.32 Ukládá zastupiteli Martinovi Freiovi aktualizovat směrnici k aplikaci ošatného v rámci
městyse Klenčí pod Čerchovem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 30. 10. 2019 v 17:30.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 1. 10. 2019

……………………………

Sejmuto dne: 21. 10. 2019

……………………………

