Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 18. veřejného zasedání konaného dne 29. ledna 2020
Zastupitelstvo městyse:
18.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Milana Tomana, Františka Čiperu.

18.2

Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Karel Hula a Martin Frei.

18.3

Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a usnesení starosty.

18.4

Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů.

18.5

Bere na vědomí pokyny pro úpravu návrhu ÚP Klenčí pod Čerchovem po veřejném
projednání a souhlasí se způsobem vypořádání připomínek a námitek dle doporučení
pořizovatelky ÚP.

18.6

Schvaluje vypsání II. veřejného projednání Územního plánu městyse Klenčí pod
Čerchovem.

18.7

Schvaluje podání žádosti k Plzeňskému kraji o úpravu krajského biocentra na pozemku
p.č. 3967 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

18.8

Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16/2019 platné ke dni 31. 12. 2019.

18.9

Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 ke dni 31. 1. 2020.

18.10 Schvaluje nabídku na zpracování studie areálu koupaliště v majetku městyse Klenčí pod
Čerchovem a pořízení uvedené studie.
18.11 Bere na vědomí nabídku na zpracování pasportu a studie proveditelnosti pro zásobení
pitnou vodou v místní části městyse Capartice.
18.12 Ukládá starostovi projednat s LČR věcná břemena na pozemcích v Caparticích.
18.13 Bere na vědomí návrh rozpočtu na rekonstrukci baru K1.
18.14 Schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 2876/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem dle
GP 894-1018/2020 o výměře 567 m2 druh pozemku ostatní plocha, který vznikne
oddělením z pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku ostatní
plocha za odhadní cenu dle znaleckého posudku.
18.15 Schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku p.č. 3867/4 KÚ Klenčí pod Čerchovem
o výměře 428 m2, druh pozemku ostatní plocha, který vznikne oddělením z pozemku p.č.
3867 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha za pozemek p.č. 3967/2 KÚ
Klenčí pod Čerchovem o výměře 428 m2, druh pozemku ostatní plocha, který vznikne
oddělením z pozemku p.č. 3967 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku travní porost
vše dle GP 893-1017/2020 a znaleckých posudků.
18.16 Schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku p.č. 265/26 KÚ Jindřichova Hora o výměře
69 m2, druh pozemku travní porost, který vznikne oddělením z pozemku p.č. 265/21 KÚ

Jindřichova Hora, druh pozemku travní porost a pozemku p.č. 265/23 KÚ Jindřichova Hora
o výměře 1 m2, druh pozemku travní porost, který vznikne oddělením z pozemku p.č.
265/9 KÚ Jindřichova Hora, druh pozemku travní porost za pozemek p.č. 265/24 KÚ
Jindřichova Hora o výměře 70 m2, druh pozemku travní porost, který vznikne oddělením
z pozemku p.č. 265/16 KÚ Jindřichova Hora, druh pozemku travní porost vše dle GP 108610/2019.
18.17 Bere na vědomí doplněnou žádost o směnu části pozemků p.č. 4177 a p.č. 4109 oba KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
18.18 Schvaluje pořízení nového znaleckého posudku ve věci směny pozemků p.č. 4177 a 4109
oba KÚ Klenčí pod Čerchovem.
18.19 Bere na vědomí žádosti o pronájem části pozemku p.č. 2876/1 za účelem umístění
garážového stání.
18.20 Schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí
pod Čerchovem v rozsahu 3x 15 m2.
18.21 Bere na vědomí žádost o pronájem garážového stání v nebytovém prostoru bývalé
kotelny u bytového domu čp. 292.
18.22 Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru garážového stání v bývalé
kotelně bytového domu čp. 292.
18.23 Schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný pronájem pozemku p.č. 2863/1 KÚ Klenčí pod
Čerchovem za účelem užívání parkoviště.
18.24 Schvaluje pronájem nebytových prostor v průmyslovém areálu čp. 1 o výměře 209,67 m2
pro za účelem provozování živnosti uměleckého kovářství.
18.25 Neschvaluje žádost o nápravu vybudování příjezdu k domu a obchodu u domu čp. 165 a
373.
18.26 Neschvaluje žádost o úpravu obecní cesty na pozemku p.č. 2458 KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
18.27 Schvaluje servisní smlouvu se společností PasProRea s.r.o., sídlem Holkov 32, 382 32
Velešín, IČO: 02343100 o údržbě svislého dopravního značení v Klenčí pod Čerchovem.
18.28 Bere na vědomí žádost o kácení smrku na pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
18.29 Ukládá VŽPVUP posouzení žádosti o kácení smrku na pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod
Čerchovem ve spolupráci s matrikářkou městyse a dendrologem.
18.30 Schvaluje přidělení bytu č. 1 v bytovém domě čp. 330/III.
18.31 Bere na vědomí dlužníky v bytovém domě čp. 330.
18.32 Bere na vědomí stížnost na nájemníka v domě čp. 330.
18.33 Bere na vědomí rekodifikaci veřejného stavebního práva – novely stavebního zákona
připravované MMR, kterou se ruší stavební úřady na obcích I. a II. stupně.
18.34 Schvaluje přestěhování obrazu malíře Jana Šebka z vestibulu úřadu městyse do jiného
prostoru v majetku městyse.

18.35 Ukládá zastupiteli Jiřímu Anderlovi a Martinu Freiovi připravit veškeré náležitosti
k provozování kamer v exteriéru městyse.
18.36 Ukládá starostovi zajistit podklady pro vypořádání nájemního vztahu k objektu
na pozemku p.č. st. 734/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností ZS Čerchov, a.s.
18.37 Schvaluje složení komise k vyhodnocení hlasování v rámci participativního rozpočtu:
František Čipera, zástupci výborů KV, FV, VŽPVÚP a VKSO.
18.38 Schvaluje poskytnutí finančních prostředků pro ubytování opatrovance v ubytovně CD
Hotelu Garni do doby přestěhování do nového ubytování.
18.39 Ukládá FV projednat u nájemních smluv za nebytové prostory navýšení nájmu o inflaci,
případně ponechat nájem na současné výši.
18.40 Ukládá FV projednat úpravu výše nájemného za bytové prostory od 1. 1. 2021.
18.41 Ukládá VŽPVÚP připravit opravy a využití objektů, u kterých v průběhu roku 2020 končí
platnost nájemních smluv.
18.42 Ukládá pověřené pracovnici ÚM zajistit podepsání všech nepodepsaných smluv nájemníky
do 15. 2. 2020, v případě nepodepsání ukončit nájemní vztah.
18.43 Bere na vědomí zprávy o činnosti výboru kontrolního, finančního výboru, výboru
pro životní prostředí, výstavbu a územní plánování; výboru pro kulturu, sport a osady.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 26. 2. 2019 v 17:30.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 4. 2. 2020

……………………………

Sejmuto dne: 21. 2. 2020

……………………………

