Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
ze 4. veřejného zasedání konaného dne 20. prosince 2018
Zastupitelstvo městyse:
4.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM ve složení: Vlasta Maslenová, Pavel Smazal
a komisi k návrhu usnesení ve složení: Martin Frei, Přemysl Lamač.

4.2

Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů.

4.3

Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení.

4.4

Ukládá starostovi jednat o podmínkách budoucí smlouvy na stavební záměr na pozemku
p.č. st. 113 KÚ Klenčí pod Čerchovem v návaznosti na zamýšlenou směnu pozemků.

4.5

Ukládá starostovi s právní zástupkyní připravit smlouvu o smlouvě budoucí ve věci
stavebního záměru na pozemku p.č. st. 113 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

4.6

Ukládá VŽPVUP zjistit aktuální situaci případného převodu pozemku p.č. 136/2 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.

4.7

Schvaluje návrh rozpočtového výhledu ÚSC Městys Klenčí pod Čerchovem na roky 2019 2023.

4.8

Schvaluje rozpočet ÚSC Městys Klenčí pod Čerchovem na rok 2019 jako přebytkový
s celkovými příjmy 25.039,- tis. Kč, výdaji ve výši 21.063,- tis. Kč a financováním ve výši
3.976,- tis. Kč.

4.9

Schvaluje pravidlo pro rozpočet 2019: Ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými
příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle
jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2019. V rámci paragrafů se změna
v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami
běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.

4.10

Bere na vědomí rozpočtový výhled Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem, p.o.
pro roky 2019 - 2021 a rozpočet Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem, p.o. pro rok
2019 jako vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši 21.750,- tis. Kč a výdaji ve výši 21.750,- tis.
Kč.

4.11

Bere na vědomí Zápis dílčího přezkoumání ÚSC Klenčí pod Čerchovem za rok 2018.

4.12

Schvaluje návrh rozpočtového výhledu DSO Domažlicko na roky 2020 – 2021.

4.13

Schvaluje návrh rozpočtu DSO Domažlicko na rok 2019 jako vyrovnaný s celkovými příjmy
9 886 630 Kč a výdaji ve výši 9 886 630 Kč.

4.14

Schvaluje návrh rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE
na rok 2019 jako vyrovnaný s celkovými příjmy 607.000 Kč a výdaji ve výši 607.000 Kč.

4.15

Souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemcích p.č. 715/5, 2502/1, 2876/1 a 2878
KÚ Klenčí pod Čerchovem.

4.16

Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce,
a.s. v zastoupení společností STEMONT JS s.r.o., sídlem Hřbitovní 281, 346 01 Horšovský
Týn, IČO: 27971589 na stavbu: Klenčí pod Čerchovem, DO, 715/16 – kNN umístěnou
na pozemcích: 715/5, 2502/1, 2876/1 a 2878 KÚ Klenčí pod Čerchovem ve vlastnictví
Městyse Klenčí pod Čerchovem.

4.17

Bere na vědomí smlouvu a vyjádření starosty k nájemnímu vztahu se společností Vinička
s.r.o. v restauraci u nádraží čp. 53.

4.18

Ukládá KV prověření platby za energie společnosti Vinička s.r.o. v restauraci u nádraží
čp. 53.

4.19

Bere na vědomí vypracování návrhu ochranných pásem vodních zdrojů v místní části
Černá Řeka

4.20

ZM ukládá VŽPVUP připravit návrh dalšího postupu ve věci ochranných pásem vodních
zdrojů v místní části Černá Řeka.

4.21

Bere na vědomí rozhodnutí komise k otevírání obálek k veřejné zakázce: „Vybavení JSDH
cisternovou automobilovou stříkačkou“.

4.22

Ukládá 1. místostarostovi jednat s obcí Nemanice o spolufinancování pořízení vozidla CAS
pro JSDH Klenčí pod Čerchovem.

4.23

Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy za předpokladu skončení odvolací lhůty
na pořízení vozidla CAS pro JSDH Klenčí pod Čerchovem.

4.24

Ukládá starostovi přepracovat plánovací smlouvu na projektovou přípravu a vybudování
komunikace na pozemcích p.č. 734/37 a 666/3 KÚ Klenčí pod Čerchovem, tuto verzi
projednat s protistranou a předložit na dalším zasedání ZM ke schválení.

4.25

Bere na vědomí žádost obce Díly o bezúplatný převod vozidla LIAZ K 101 CAS 25.

4.26

Ukládá 1. místostarostovi jednat s obcí Díly o podmínkách převodu vozidla do majetku
obce Díly.

4.27

Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1576/4 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku
ostatní plocha o celkové výměře 60 m2 za účelem užívání jako zahrady dle vyhlášeného
záměru a žádosti na dobu neurčitou.

4.28

Schvaluje úpravu ÚP před veřejným projednáním v rámci pozemku p.č. 4177 KÚ Klenčí
pod Čerchovem, kdy uvedený pozemek bude vyjmut z ochranného pásma biokoridoru.

4.29

Ukládá starostovi zajistit doplnění úpravy ÚP na pozemku p.č. 4177 KÚ Klenčí
pod Čerchovem do veřejného projednání.

4.30

Bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 2419/79 o celkové výměře 20 m2.

4.31

Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 2419/79 KÚ Klenčí
pod Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o výměře 20 m2.

4.32

Schvaluje žádost OAS Český les, z.s. o finanční příspěvek na vydání knihy o historii
Capartic.

4.33

Bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na přídavný pohon k mechanickému vozíku.

4.34

Ukládá starostovi a místostarostům připravit návrh dotačních programů Městyse Klenčí
pod Čerchovem pro rok 2019.

4.35

Bere na vědomí žádost o odprodej části pozemku p.č. 3867, druh pozemku ostatní plocha.
KÚ Klenčí pod Čerchovem.

4.36

Ukládá starostovi projednat předmět případné směny pozemků dle žádosti – viz usnesení
4.36.

4.37

Bere na vědomí stížnost na obyvatele DPS.

4.38

Pověřuje 1. místostarostu jednáním s obyvatelem DPS z možného porušování domovního
řádu.

4.39

Ukládá starostovi a VŽPVUP prověřit stávající studii na výstavbu bytových domů v lokalitě
kasáren a zajistit její aktualizaci.

4.40

Ukládá zástupci městyse ve školské radě přednést vždy po jejím zasedání zprávu
na zasedání zastupitelstva o činnosti školské rady.

4.41

Bere na vědomí stav projektů: Gibacht – Čerchov, aktivně v přírodě a Revitalizace
zříceniny hradu Starý Herštejn.

4.42

Schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2018 platné k 31. 12. 2018.

4.43

Schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 19/2018 k rozpočtu za rok 2018 pro operace,
které vzniknou za období od data 21. 12. 2018 do 31. 12. 2018 bez určení konkrétní výše v
Kč pro tyto rozpočtové změny:
• Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
• Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů,
předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo
položky finančního vypořádání.
• Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje
ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí
soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.
• Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případech
přesunů příjmů a výdajů.
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních
částkách k informování zastupitelstva na prvním zasedání roku 2019.

4.44

Schvaluje rozpočtové opatření v částkách vyšších může starosta samostatně provádět jen
v případech:
• ve finančních vztazích k jinému rozpočtu,
• přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků,
• vypořádání transferů, upřesnění výše transferů (např. po rozpisu souhrnného
dotačního vztahu od kraje, po vypořádání dotace apod.),
• výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelních pohrom, výdaje ve stavu
nouze,

• výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které nezávisí na vůli obce –
např. vyúčtování energií,
• zatřídění příjmů a výdaje daně z příjmů právnických osob, které platí obec sama sobě,
• technické změny, ke kterým došlo změnou předpisů (změny paragrafů a položek
rozpočtové skladby).
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném
po schválení rozpočtového opatření starostou.
4.45

Bere na vědomí stav dlužníků v bytovém domě čp. 330 za energie.

4.46

Stanovuje termíny zasedání ZM v roce 2019.

4.47

Bere na vědomí zprávy z výborů o činnosti.

4.48 Schvaluje plány činnosti výborů pro rok 2019.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 29. 1. 2019 v 17:00.
Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 28. 12. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 14. 1. 2019

……………………………

