Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 22. veřejného zasedání konaného dne 27. května 2020
Zastupitelstvo městyse:
22.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Václava Karáska a Přemysla Lamače.

22.2

Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení František Čipera a Martin Frei.

22.3

Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a usnesení starosty a zápis z porady
s místostarosty.

22.4

Schvaluje vypořádání námitek k ÚP podané v rámci II. veřejného projednání:
•

Námitka ze dne 4. 3. 2020, č.j. ÚM/302/20 – zamítnout – v souladu s nadřazenou
projektovou dokumentací Plzeňského kraje.

•

Námitka ze dne 1. 3. 2020, č.j. ÚM/298/20 – zamítnout – zastupitelstvo nesouhlasí
s opakováním veřejného projednání.

•

Námitka ze dne 9. 3. 2020, č.j. ÚM/321/20 – vyhovět v případě lokality parkoviště u
školky, v případě lokality pod Klenčím upravit dle doporučení zpracovatele.

•

Námitka ze dne 12. 3. 2020, č.j. ÚM/330/20 – vyhovět v případě lokality parkoviště u
školky.

22.5

Schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku městyse Klenčí pod Čerchovem č. 01/2020,
kterou se stanoví školské obvody základní školy a mateřské školy zřízené městysem Klenčí
pod Čerchovem.

22.6

Schvaluje a vydává veřejný řád pohřebiště městyse Klenčí s účinností od 1. 7. 2020 a ceník
nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst provozovatele veřejného pohřebiště
v Klenčí pod Čerchovem.

22.7

Schvaluje závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko spolu se zprávou o výsledku
hospodaření DSO za rok 2019 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

22.8

Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020 platné k 31. 3. 2020, opatření č. 4/2020
platné k 30. 4. 2020 a opatření č. 5/2020 platné k 31. 5. 2020.

22.9

Schvaluje prodej pozemku p.č. 2876/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem o výměře 567 m2 druh
pozemku ostatní plocha, který vznikl ze stávajících pozemků jako díly následovně:
Díl A) o výměře 15 m2 vzniklý oddělením z pozemku p.č. 715/21 o celkové výměře 66 m2
druh pozemku ostatní plocha,
Díl B) o výměře 102 m2 vzniklý oddělením z pozemku p.č. 2529/3 o celkové výměře 319
m2 druh pozemku ostatní plocha,
Díl C) o výměře 451 m2 vzniklý oddělením z pozemku p.č. 2876/1 o celkové výměře 27 266
m2 druh pozemku ostatní plocha,

vše KÚ Klenčí pod Čerchovem dle GP 894-1018/2020 dle vyhlášeného záměru, znaleckého
posudku (300 Kč á m2) a žádosti.
22.10 Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy dle usnesení 22.09.
22.11 Schvaluje přijetí daru pozemku p.č. 1679/27, druh pozemku orná půda o výměře 184 m2,
který vznikl oddělením z pozemku p.č. 1679/3 druh pozemku orná půda o celkové výměře
4 644 m2 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem a dle GP č. 869-2/2019 ze dne 7. 2. 2019 od
společnosti Chodská obchodní společnost s.r.o., zřízení věcného břemene ve prospěch
společnosti Chodská obchodní společnost s.r.o. ve smyslu služebnosti spočívající v právu
zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět
na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení a zároveň schvaluje podstatné
náležitosti darovací smlouvy.
22.12 Pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy se společností Chodská obchodní
společnost s.r.o. ve věci přijetí daru pozemku p.č. 1679/27.
22.13 Schvaluje směnu pozemku p.č. 3867/4, druh pozemku ostatní plocha o výměře 428 m2,
který vznikl oddělením z pozemku p.č. 3867, druh pozemku ostatní plocha o celkové
výměře 2 729 m2 za pozemek p.č. 3967/2, druh pozemku ostatní plocha o výměře 428
m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 3967, druh pozemku ostatní plocha o celkové
výměře 4 975 m2 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem a dle GP č. 893-1017/2020 ze dne 27. 1.
2020 dle žádosti a vyhlášeného záměru jako bezúplatnou a zároveň schvaluje scelení
pozemku p.č. 3969 a dílu „a“, který je oddělen z pozemku p.č. 3867 o výměře 21 m2 –
pozemky budou sceleny tak, že pozemek p.č. 3969 se zvětší o uvedený díl „a“.
22.14 Pověřuje starostu uzavřením směnné smlouvy ve věci směny pozemků p.č. 3867/4 za
pozemek p.č. 3967/2.
22.15 Schvaluje směnu pozemku p.č. 4258/2, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 65
m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 4258, druh pozemku trvalý travní porost o
celkové výměře 7 637 m2 za pozemek p.č. 4264/2, druh pozemku zahrada o výměře 65
m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 4264, druh pozemku zahrada o celkové výměře
534 m2 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem dle GP 896-49/2020 ze dne 27. 1. 2020 dle
vyhlášeného záměru jako úplatnou.
22.16 Pověřuje starostu uzavřením směnné smlouvy ve věci směny pozemku p.č. 4258/2 za
pozemek p.č. 4264/2.
22.17 Schvaluje koupi pozemku 1750/11, druh pozemku ostatní plocha o výměře 5 m2,
pozemku p.č. 1750/12, druh pozemku ostatní plocha o výměře 138 m2, pozemku p.č.
1750/13, druh pozemku ostatní plocha o výměře 55 m2, pozemku p.č. 1750/3 druh
pozemku ostatní plocha o výměře 227 m2, pozemku p.č. 1751/25, druh pozemku ostatní
plocha o výměře 147 m2 a pozemku p.č. 2633/13, druh pozemku ostatní plocha o výměře
92 m2 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem.
22.18 Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy na koupi pozemků p.č. 1750/11, 1750/12,
1750/13, 1750/3, 1751/25 a 2633/13 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem.
22.19 Neschvaluje žádost o prodej části pozemku p.č. 1771/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

22.20 Bere na vědomí návrh kupní smlouvy s ÚZSVM na prodej objektu Klenčí pod Čerchovem
čp. 164.
22.21 Ukládá starostovi ve spolupráci s právní zástupkyní městyse připravit podklady pro možný
budoucí prodej objektu čp. 164.
22.22 Neschvaluje žádost o kácení vzrostlého smrku na pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
22.23 Schvaluje komisi pro otevírání obálek k zakázce Výměna oken v objektu čp. 330 ve složení
František Čipera (náhradníkem bude člen zastupitelstva), Přemysl Lamač (náhradníkem
bude člen zastupitelstva), Martin Frei (náhradníkem bude člen KV), Karel Hula
(náhradníkem bude člen FV), Karel Beneš (náhradníkem bude VŽPVÚP).
22.24 Pověřuje starostu přípravou zadávacího řízení k akci Výměna oken v objektu čp. 330.
22.25 Ukládá starostovi a místostarostům připravit žádost o dotaci v rámci programů ČRA na rok
2021 na spolupráci se Zakarpatskou Ukrajinou.
22.26 Schvaluje přijetí dotace v rámci MV – GŘ HZS z programu JSDH_DOT_V1_2020
zabezpečení akceschopnosti na akci: Zabezpečení akceschopnosti - JSDH Klenčí pod
Čerchovem a v rámci Plzeňského kraje a Ministerstva zemědělství z programu Finanční
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity na akci: Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31.
12. 2018.
22.27 Bere na vědomí informace o projektu „Revitalizace krajinných dominant v Akčním spolku
Čerchov plus / Naturpark Oberer Bayerischer Wald a CHKO Český les“ a dodatek č. 1
partnerské smlouvy mezi smluvními stranami.
22.28 Ukládá Františkovi Čiperovi a Martinovi Freiovi připravit návrh na umístění a řešení
pumptrackového hřiště v rámci městyse.
22.29 Schvaluje spolufinancování studie pro posouzení stavu a parametrů komunikace Klenčí –
Díly pro případnou možnost zařazení mezi komunikace III. Třídy do maximální výše 10 000
Kč.
22.30 Bere na vědomí návrhy dopravních opatření v rámci městyse:
•

Omezení doby parkování – u zdravotního střediska, u Staré pošty a u firmy Steatit,
s.r.o.

•

Draženov - umístění směrové tabule Klenčí pod Čerchovem.

•

Osazení dopravního zrcadla na pozemku p.č. 2419/87 KÚ Klenčí pod Čerchovem
a studii na parkovací místa na pozemku p.č. 2419/81 pro projednání s odborem
dopravy PČR.

•

Capartice – využití parkoviště jako točny pro kamiony jedoucí od hraničního
přechodu.

•

Dopravní řešení autobusových zastávek v lokalitě Černá Řeka.

22.31 Schvaluje ukončení prominutí nájemného u vybraných provozoven k 31. 5. 2020 dle
usnesení č. 20.6 ze dne 25. 3. 2020.

22.32 Bere na vědomí zápis z jednání se společností Vinička s.r.o. a žádosti o pronájem
restaurace u nádraží.
22.33 Bere na vědomí stížnosti na rušení nočního klidu v objektu čp. 330.
22.34 Ukládá starostovi vyzvat nájemníka k vyjádření ke stížnostem v objektu čp. 330.
22.35 Neschvaluje žádost Linky bezpečí z.s. o finanční příspěvek.
22.36 Neschvaluje zapojení do programu spol. REMA s.r.o. v rámci odpadového hospodářství.
22.37 Ukládá starostovi zajistit nezbytnou opravu poškozené dlažby v prostoru zázemí nové
tělocvičny ZŠ dle zjištění KV.
22.38 Bere na vědomí zprávu o činnosti výboru kontrolního.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 24. 6. 2020 v 17:30.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 19. 6. 2020

……………………………

Sejmuto dne: 7. 7. 2020

……………………………

