Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 25. veřejného zasedání konaného dne 20. prosince 2017
Zastupitelstvo městyse:

A. Schvaluje:
1.25

Pořízení publikace o poštovnictví a Staré poště v rámci dalších obcí okresu Domažlice.

2.25

Paní Jaroslavu Mlezivovou za kronikářku městyse.

3.25

Rozpočet na rok 2018 jako přebytkový s celkovými příjmy 23 467 tis. Kč, výdaji ve výši
20 812 tis. Kč a financováním ve výši 2 655 tis. Kč.

4.25

Pravidlo pro rozpočet 2018: Ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci
operací překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých
paragrafů schváleného rozpočtu roku 2018. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých
položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných
a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.

5.25

Směrnici č. 8 - 7/2017 k rozpisu rozpočtu a jeho změnám s účinností 1. 1. 2018.

6.25

Střednědobý rozpočtový výhled DSO Domažlicko pro roky 2019 – 2020.

7.25

Rozpočet DSO Svazku Domažlicko na rok 2018 jako vyrovnaný s celkovými příjmy 5 124
tis. Kč a výdaji 5 124 tis. Kč.

8.25

Rozpočtový výhled DSO Lazce na roky 2018 – 2021.

9.25

Rozpočet DSO Lazce na rok 2018 jako schodkový s celkovými příjmy 157 tis. Kč a výdaji
177 tis. Kč.

10.25 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO Lazce sestavený k 10/2017.
11.25 Dohodu mezi Městysem Klenčí pod Čerchovem a Obcí Díly pro společný obvod
Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem v rámci MŠ.
12.25 Přijetí dotace z programu Ministerstva vnitra na pořízení vozidla CAS pro SDH Klenčí
pod Čechovem.
13.25 Darovací smlouvu (městys jako obdarovaný) na pozemek p.č. 670 KÚ Klenčí
pod Čerchovem s Římskokatolickou farností Klenčí pod Čerchovem a zřízení věcných
břemen pro konání církevních obřadů na pozemcích p.č. 670, 695/3 a 697/2 KÚ Klenčí
pod Čerchovem v majetku městyse ve prospěch Římskokatolické farnosti Klenčí
pod Čerchovem a Biskupství plzeňského (jako stran oprávněných).
14.25 Spolufinancování podílu Městyse Klenčí pod Čerchovem v I. etapě projektu: „Revitalizace
krajinných dominant v Akčním spolku Čerchov plus / Naturpark Oberer Bayerischer Wald
a CHKO Český les.“

15.25 Formu vyplácení odměn neuvolněným členům ZM dle novely zákona č. 99/2017 Sb.
zákona, které nebudou poskytovány v souhrnné variantě.
16.25 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městyse dle tab. 1
tohoto usnesení. Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018 a v případě nového člena
zastupitelstva (nástupu náhradníka na uvolněný mandát) ode dne složení slibu.
Tab. č. 1 – Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
Příjmení a jméno
Odměna za funkci Výše odměny
Anderle Jiří
Předseda VKS
600
Čipera František
Předseda KV
600
Hnyk Jiří
Člen RM
1200
Hula Karel
Místostarosta
9000
Jankovský Vlastimil
Člen RM
1600
Kobesová Anna
Předseda FV
600
Kulík Lubomír
Člen RM
1400
Lehanka Václav
Člen ZM
200
Mareš Zdeněk
Člen KV
400
Mašinová Petra
Člen ZM
200
Němečková Miloslava Předseda OV
600
Osvald Josef
Člen ZM
200
Smazal Pavel
Předseda VVUP
800
Zahoř Petr
Člen ZM
200

Účinnost k datu
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018

Vysvětlivky: ZM = zastupitelstvo městyse, RM = rada městyse, VKS = výbor pro kulturu
a sport, KV = kontrolní výbor, FV = finanční výbor, OV = osadní výbor, VVUP = Výbor
pro výstavbu a územní plánování.
17.25 Studii na rekonstrukci budovy Úřadu Městyse Klenčí pod Čerchovem zpracovanou
architekty Ateliéru VAS.
18.25 Studii na budovu Mateřské školy Klenčí pod Čerchovem zpracovanou architekty Ateliéru
VAS.
19.25 Variantu zpracování agendy v rámci GDPR při variantě Firma + obec, při které firma zajistí
kompletní správu od analýzy po pověřence pro ochranu osobních dat.
20.25 Firmu GDPR Služby s.r.o., sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 28715764
pro zpracování osobních údajů dle nařízení EU 2016/679.
21.25 Smlouvu o dílo se společností GDPR Služby s.r.o. na zpracování analýzy v souladu
s nařízením EU 2016/679, smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních
údajů pro obce od 1000 do 2000 obyvatel s platností na 1 rok.
22.25 Odměnu pro pány Jiřího Anderleho a J. O. za organizaci martinské pouti v Klenčí pod
Čerchovem ve výši 2.500,- Kč hrubého společně pro oba.
23.25 Pasport dopravního značení dle předložené verze s úpravami.
24.25 Rozpočtové opatření č. 12/2017 s platností k 31. 12. 2017.

25.25 Předběžně rozpočtové opatření č. 13/2017 k rozpočtu za rok 2017 pro operace, které
vzniknou za období od data 21. 12. 2017 do 31. 12. 2017 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 2018.
26.25 Rozpočtové opatření v částkách vyšších může rada 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 rady na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném
po schválení rozpočtového opatření radou.
27.25 Termíny zasedání zastupitelstva městyse pro rok 2018.
28.25 Plány práce výboru kontrolního, finančního, pro životní prostředí, osadního, pro výstavbu
a územní plánování a pro kulturu a sport.
29.25 Limit pro výbor pro kulturu a sport na pořádání akcí na rok 2018 ve výši 40.000,- Kč.

B. Ukládá:
30.25 Starostovi uzavřít s autorkou publikace o poštovnictví na Domažlicku a Staré poště
v Klenčí smlouvu po schválení odměny radou městyse.

C. Bere na vědomí:

31.25 Zprávu starosty o plnění usnesení.
32.25 Zápis z jednání 3. 11. 2017 k rozvoji oblasti u hřbitova a další kroky ve věci jednání
o rozvoji ve zmíněném území.
33.25 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Klenčí pod Čerchovem za rok 2017.
34.25 Zprávu starosty a dokumenty z XIX. Sněmu SMO PK.
35.25 Zprávu starosty ze 14. členské schůze spolku Bavaria Bohemia e.V. v Schönsee.
36.25 Nařízení vlády č. 318 / 2017 ze dne 11. září 2017 o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků.
37.25 Zápis ze závěrečného jednání k Pozemkovým úpravám ze dne 27. 11. 2017 v Klenčí
pod Čerchovem.
38.25 Kalkulaci vodného a stočného pro rok 2018.
39.25 Rozpočtovou změnu č. 11/2017 k 30. 11. 2017.
40.25 Složení inventarizačních komisí a inventarizační příkaz.
41.25 Investiční akce městyse na rok 2018.
42.25 Finanční příspěvek na dopravní obslužnost v rámci Plzeňského kraje.
43.25 Vnitřní směrnice č. 6 – 5/2017 pro poskytování ošatného a osobních ochranných
prostředků v územně samosprávném celku Klenčí pod Čerchovem a č. 7 – 6/2017 pro
účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty v územně samosprávném celku
Klenčí pod Čerchovem.
44.25 Zprávy o činnosti výborů - kontrolního, finančního, pro životní prostředí, osadního, pro
výstavbu a územní plánování a pro kulturu a sport.

D. Neschvaluje
45.25 Žádost pana J. V. o odkoupení bytu v bytovém domě čp. 330.
46.25 Žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum
Domažlice, p.s. o finanční příspěvek.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání zastupitelstva 28. 2. 2018.
Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.
Vyvěšeno dne: 27. 12. 2017

……………………………

Sejmuto dne: 14. 1. 2018

……………………………

