Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 24. veřejného zasedání konaného dne 25. října 2017
Zastupitelstvo městyse:

A. Schvaluje:
1.24

Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720640002 Městyse Klenčí pod Čerchovem
na pojištění majetku městyse.

2.24

Pojistné smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO: 47116617 na pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou zaměstnavateli pro pracovníky údržby zeleně.

3.24

Střednědobý rozpočtový výhled ÚSC Klenčí pod Čerchovem na roky 2019 – 2023.

4.24

Soupis nároků pozemků – LV č. 1 v majetku Městyse Klenčí pod Čerchovem.

5.24

Dohody mezi Městysem Klenčí pod Čerchovem a obcemi Díly, Chodov, Nemanice, Pec,
Postřekov, Trhanov pro společný obvod Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem
v rámci ZŠ.

6.24

Dohodu mezi Městysem Klenčí pod Čerchovem a Obcí Nemanice pro společný obvod
Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem v rámci MŠ.

7.24

Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 kterou se stanoví školské obvody základní
školy a mateřské školy zřízené Městysem Klenčí pod Čerchovem.

8.24

Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.

9.24

Pořízení potřebné techniky pro Fotografický kroužek dle žádosti pana Jaroslava Ševčíka
pouze v případě bodu A dle žádosti.

10.24 Finanční příspěvek Svazu tělesně postižených v ČR o.s. – Místní organizace Domažlice
ve výši 1 000 Kč.
11.24 Veřejnoprávní smlouvu se Svazem tělesně postižených v ČR o.s. – Místní organizace
Domažlice na poskytnutý příspěvek.
12.24 Pana Jiřího Ticháčka jako přísedícího u OS v Domažlicích.
13.24 Smlouvu o zřízení práva na stavbu s p. M. N. a smlouvu o smlouvě budoucí s p. M. N. jako
návaznou spolu s kupní smlouvou na prodej pozemků p.č. 636/55 a 636/57.
14.24 Zastupitele Petra Záhoře jako zástupce městyse ve školské radě.

B. Ukládá:

15.24 Starostovi prověřit se správcem vodovodu městyse stav vodovodu v osadě Capartice.
16.24 Starostovi vstoupit v jednání s p. K. P. ve věci žádosti na prodej pozemků p.č. 2876/1,
2878, 715/5, 2502/1 v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
17.24 Starostovi vstoupit v jednání s panem R. H. ohledně žádosti o možnosti zřízení herny
případně kasina na území Městyse Klenčí pod Čerchovem.
18.24 Předsedům všech výborů připravit plán činnosti na rok 2018 a ten předložit ZM
ke schválení zasedání dne 20. 12. 2017.

C. Bere na vědomí:
19.24 Zprávu starosty o plnění usnesení.
20.24 Rozpočtové opatření č. 9/2017 ke dni 30. 9. 2017 a 10/2017 ke dni 31. 10. 2017.
21.24 Realizaci projektu: „Naučná stezka Lučina – skanzen odhalené minulosti / Lehrpfad
Grafenried – Freilichtmuseum der entdeckten Vergangenheit“ v rámci dotačního
programu Cíl 3.
22.24 Pasport vodovodu v chatové osadě Capartice.
23.24 Žádost pana K. P. na prodej pozemků p.č. 2876/1, 2878, 715/5, 2502/1 v KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
24.24 Žádost pana R. H. o prověření možnosti zřízení herny případně kasina na území Městyse
Klenčí pod Čerchovem.
25.24 Směrnici EU směrnici Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/680 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence,
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.
26.24 Vnitřní směrnice a řády vydané Radou Městyse Klenčí pod Čerchovem – Pracovní řád
úřadu městyse, Provozní řád Staré pošty a sálu KD u nádraží, Směrnice č. 1 - 1_2016 Oběh účetních dokladů, Směrnice č. 2 - 1_2017 - O finanční kontrole, Směrnice č. 3 2_2017 - Inventarizace majetku a závazků, Směrnice č. 4 - 3_2017 – K evidenci, účtování
a odepisování majetku, Směrnice č. 5 - 4_2017 - K aplikaci reálné hodnoty majetku
určeného k prodeji.
27.24 Zprávy výboru finančního, kontrolního, pro kulturu a sport, pro výstavbu a územní
plánování a osadního výboru.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání zastupitelstva 20. 12. 2017.

Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
po dobu min. 15-ti dnů.
Vyvěšeno dne: 30. 10. 2017

……………………………

Sejmuto dne: 16. 11. 2017

……………………………

Písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Od dne: 30. 10. 2017

……………………………

Do dne: 16. 11. 2017

……………………………

