Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
ze 17. veřejného zasedání konaného dne 18. prosince 2019
Zastupitelstvo městyse:
17.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Karla Hulu a Pavla Smazala.

17.2

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

17.3

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

17.4

Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů.

17.5

Schvaluje rozpočet ÚSC Městys Klenčí pod Čerchovem na rok 2020 jako přebytkový
s celkovými příjmy 27.513 tis. Kč, výdaji ve výši 23.537 tis. Kč a financováním ve výši 3.976
tis. Kč.

17.6

Schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2020.

17.7

Schvaluje pravidlo pro rozpočet 2020: Ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými
příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle
jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2020. V rámci paragrafů se změna
v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami
běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.

17.8

Bere na vědomí rozpočtový výhled Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem, p.o.
pro roky 2020 - 2022 a rozpočet Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem, p.o. pro rok
2020.

17.9

Schvaluje návrh rozpočtového výhledu DSO Domažlicko na roky 2020 – 2022.

17.10 Schvaluje návrh rozpočtu DSO Domažlicko na rok 2020 jako schodkový s celkovými příjmy
8.926 tis. Kč, výdaji ve výši 9.859 tis. Kč a financováním ve výši 933 tis. Kč.
17.11 Schvaluje návrh rozpočtového výhledu Účelového sdružení obcí pro odpadové
hospodářství LAZCE na rok 2020 – 2023.
17.12 Schvaluje návrh rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE
na rok 2020 jako vyrovnaný s celkovými příjmy 157.000,- Kč a výdaji ve výši 157.000,- Kč.
17.13 Schvaluje komisi pro grantové programy městyse ve složení: 1. a 2. místostarosta
městyse, vybraný zástupce FV, KV a VKSO.
17.14 Schvaluje přijetí dotace z programu PSOV Plzeňského
elektroinstalace v budově mateřské školy od poskytovatele.

kraje

na

rekonstrukci

17.15 Schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019 platné k 31. 12. 2019.
17.16 Schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 16/2019 k rozpočtu za rok 2019 pro operace,
které vzniknou za období od data 19. 12. 2019 do 31. 12. 2019 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 2020.
17.17 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.
17.18 Schvaluje veřejnoprávní smlouvu veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů
údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi Městysem
Klenčí pod Čerchovem a obcí Díly.
17.19 Pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů
údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi Městysem
Klenčí pod Čerchovem a obcí Díly.
17.20 Schvaluje předběžně nabídku společnosti Art&nature s.r.o. na odkoupení pozemku p.č. st.
425/11 KÚ Klenčí pod Čerchovem, jehož součástí je budova bez čp.
17.21 Ukládá starostovi jednat se spol. Art&nature s.r.o. o podmínkách převodu objektu
a pozemku p.č. st. 425/11 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
17.22 Bere na vědomí návrh na úpravu ÚP Klenčí pod Čerchovem po II. veřejné projednání.

17.23 Schvaluje vodné ve výši 13,09 Kč bez DPH á m3 a stočného ve výši 21,81 Kč bez DPH á m3
pro rok 2020.
17.24 Schvaluje pořízení GP na oddělení části pozemku p.č. 2876/1 dle žádosti.
17.25 Bere na vědomí žádost o směnu pozemků v oblasti Šimanuc mlýna.
17.26 Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě k pronájmu nebytových prostor v budově
č. p. 123 na pozemku parc. č. st. 318 o výměře 30 m2, nebytové prostory v budově
č. p. 140 na pozemku parc. č. st. 143/2 o výměře 22 m2, část pozemku parc. č. 143/2 mezi
objektem č. p. 140 a objektem č. p. 123 o výměře 120 m2, vše v katastrálním území Klenčí
pod Čerchovem, kterým se mění výše nájemného.
17.27 Bere na vědomí novelu směrnice pro poskytování ošatného a osobních ochranných
prostředků v územně samosprávném celku Klenčí pod Čerchovem účinnou k 1. 1. 2020.
17.28 Schvaluje zásady k poskytování peněžních plnění spojených s výkonem funkcí členů
Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem účinnou k 1. 1. 2020.
17.29 Schvaluje navýšení odměny pro funkci zastupitele ve výši 1000 Kč platné k 1. 1. 2020.
17.30 Schvaluje termíny pro zasedání ZM v 1. polovině roku 2020.
17.31 Bere na vědomí zprávy o činnosti výboru kontrolního, finančního výboru, výboru
pro životní prostředí, výstavbu a územní plánování; výboru pro kulturu, sport a osady.
17.32 Schvaluje plán práce výborů pro rok 2020.
17.33 Ukládá zastupiteli Jiřímu Anderlovi a Martinu Freiovi zjistit a zpracovat podmínky, včetně
technických požadavků, umístění kamer v budovách městyse.
17.34 Ukládá VŽPVÚP provést kontrolu prostor objektu hasičské zbrojnice a navrhnout případné
opravy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 29. 1. 2020 v 17:30.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední
desce) a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 6. 1. 2020

……………………………

Sejmuto dne: 23. 1. 2020

……………………………

