Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 9. veřejného zasedání konaného dne 28. května 2019
Zastupitelstvo městyse:
9.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM: Milan Toman, Jiří Anderle.

9.2

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

9.3

Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů, a usnesení starosty.

9.4

Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení.

9.5

Schvaluje pořízení GP pro oddělení části pozemku p.č. 4177 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

9.6

Schvaluje závěrečný účet Městyse Klenčí pod Čerchovem za rok 2018 současně se zprávou
o výsledku hospodaření ÚSC a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

9.7

Schvaluje účetní závěrku Městyse Klenčí pod Čerchovem za rok 2018.

9.8

Schvaluje závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko spolu se zprávou o výsledku
hospodaření DSO za rok 2018 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

9.9

Schvaluje závěrečný účet DSO Lazce spolu se zprávou o výsledku hospodaření DSO za rok
2018 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

9.10

Bere na vědomí dokumenty z valné hromady sdružení Euroregion Šumava pro rok 2018.

9.11

Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2876/1 KU Klenčí pod Čerchovem o výměře 20 m2
druh pozemku ostatní plocha dle žádosti a vyhlášeného záměru.

9.12

Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2876/1 KU Klenčí pod Čerchovem o výměře 20 m2
druh pozemku ostatní plocha dle žádosti a vyhlášeného záměru.

9.13

Schvaluje dodatek smlouvy č. 1 na pronájem pozemku p.č. 4322 KÚ Klenčí pod
Čerchovem, kterým se mění nájemní smlouva na dobu určitou 15 let s 6ti měsíční
výpovědní lhůtou.

9.14

Bere na vědomí žádost o pacht na pozemku p.č. 4316 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh
pozemku trvalý travní porost.

9.15

Schvaluje vyhlášení záměru na pacht pozemku p.č. 4316 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

9.16

Neschvaluje žádost o zahrnutí pozemků p.č. 4321, 4320, 4318 KÚ Klenčí pod Čerchovem
do územního plánu.

9.17

Neschvaluje směnu pozemků p.č. 3867 a 1679/3 KÚ Klenčí pod Čerchovem mezi
městysem Klenčí pod Čerchovem a společností Chodská obchodní společnost, s.r.o.

9.18

Schvaluje podstatné náležitosti kupní smlouvy na koupi pozemků p.č. 4029, 1785/21,
2859, 1785/67, 1785/68 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

9.19

Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby Postřekov, DO, 1969/7 – kNN č. IV-12-0013621/1/VB na pozemku p.č 1969/7 KÚ
Postřekov se společností ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení panem J. Z.

9.20

Schvaluje výměnu holého vedení VO v dolní části městyse Klenčí pod Čerchovem
za vedení izolované dle nabídky společnosti ESMOS plus s.r.o.

9.21

Bere na vědomí protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce „Klenčí pod Čerchovem – Realizace svislého dopravního značení a dopravního
zařízení dle Pasportu dopravního značení“.

9.22

Schvaluje zadání veřejné zakázky: „Klenčí pod Čerchovem – Realizace svislého dopravního
značení a dopravního zařízení dle Pasportu dopravního značení“ společnosti PasProRea,
s.r.o., sídlem Holkov 32, 382 32 Velešín, IČO: 02343100.

9.23

Schvaluje smlouvu o dílo se společností PasProRea, s.r.o. na plnění veřejné zakázky:
„Klenčí pod Čerchovem – Realizace svislého dopravního značení a dopravního zařízení dle
Pasportu dopravního značení“

9.24

Schvaluje komisi pro otevírání obálek pro akci: „Klenčí pod Čerchovem – Rekonstrukce
opěrné zdi na pozemku p.č. 2417/10 KÚ Klenčí pod Čerchovem“.

9.25

Schvaluje aktualizovaný rozpočet společnosti SIBERA SYSTÉM, s.r.o. zpracovaný dle
skutečnosti na akci: Rekonstrukce antukových kurtů – Klenčí pod Čerchovem.

9.26

Bere na vědomí zprávu VŽPVUP o domovní prohlídce v objektu čp. 330 a informace
o nutných opravách.

9.27

Ukládá VŽPVUP připravit cenové nabídky na výměnu oken a dveří v objektu čp. 330.

9.28

Schvaluje navrženou nejnutnější opravu místní komunikace na pozemku p.č. 2417/16 KÚ
Klenčí pod Čerchovem společností Baar Jindřich s.r.o.

9.29

Ukládá starostovi a VŽPVÚP provést místní šetření s obyvateli sousedních objektů
s komunikací na pozemku p.č. 2417/16 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

9.30

Bere na vědomí zápis společnosti Praves s.r.o. z projednání vyúčtování provozování
vodovodu a kanalizace v obci Klenčí pod Čerchovem za rok 2018

9.31

Schvaluje vyřazení majetku dle návrhu HIK k 31. 5. 2019.

9.32

Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu PK v programu Podpora kultury v Plzeňském kraji
na akci 9. ročník varhanních koncertů.

9.33

Bere na vědomí návrh novely řádu pohřebiště.

9.34

Bere na vědomí zprávu zastupitele Martina Freie o možnosti zřízení přestupkové komise.

9.35

Bere na vědomí zprávu Martina Freie o nových směrovkách v budově úřadu městyse.

9.36

Ukládá starostovi ve spolupráci s Martinem Freiem vytvořit systém směrovek v budově
úřadu městyse.

9.37

Bere na vědomí návrhy řešení svozu odpadů v chatové osadě Capartice.

9.38

Bere na vědomí stížnost obyvatel bytového domu čp. 330 na opakované rušení nočního
klidu v uvedeném objektu.

9.39

Ukládá starostovi vyzvat nájemníka k nápravě dle stížnosti obyvatel objektu čp. 330.

9.40

Neschvaluje žádost společnosti Linka bezpečí, z.s. o finanční podporu.

9.41

Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2019 a 5/2019 obě platná k 31. 5. 2019.

9.42

Schvaluje delegaci starosty městyse k partnerské návštěvě v Rumunsku k akci Dny Dunaje
2019 na základě pozvání Asociatia „Dunarea“ Moldova Noua a tamního ministerstva
cestovního ruchu z Bukurešti.

9.43

Schvaluje souhlas se stavbou obchodu na pozemku p.č. st. 113 KÚ Klenčí pod Čerchovem
s podmínkou projednávané směny pozemků před užíváním stavby.

9.44

Bere na vědomí právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru
a kontroly Ministerstva vnitra k obecně závazné vyhlášce obce o nočním klidu, kterou se
stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, dle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016
Sb., o některých přestupcích.

9.45

Bere na vědomí zápis ze zasedání školské rady.

9.46

Bere na vědomí informaci o odměně v rámci systému EKO-KOM za třídění odpadu.

9.47

Bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem
za účelem skladování dřeva.

9.48

Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 2876/1 o výměře 20 m2
za účelem skladování dřeva.

9.49 Bere na vědomí zprávy z výborů o činnosti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 24. 6. 2019 v 18:00.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 30. 5. 2019

……………………………

Sejmuto dne: 17. 6. 2019

……………………………

