Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 2. veřejného zasedání konaného dne 7. listopadu 2018
Zastupitelstvo městyse:
2.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pana Františka Čiperu, paní Annu
Kobesovou.

2.2

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

2.3

Bere na vědomí rezignaci pana Petra Záhoře na funkci člena zastupitelstva městyse.

2.4

Schvaluje odměny zastupitelů variantou souběhu funkcí s výjimkou členů zastupitelstva
paní Vlasty Maslenové a pana Václava Karáska (u obou nulová odměna) s platností
od 8. 11. 2018.

2.5

Schvaluje odměnu pro 1. místostarostu ve výši 9000 Kč měsíčně.

2.6

Schvaluje odměnu pro 2. místostarostu ve výši 3500 Kč měsíčně.

2.7

Schvaluje odměnu pro člena ZM ve výši 400 Kč měsíčně.

2.8

Schvaluje odměnu pro předsedu výboru ve výši 600 Kč měsíčně.

2.9

Schvaluje odměnu pro člena výboru ve výši 300 Kč měsíčně.

2.10

Schvaluje počet členů v kontrolním výboru v celkovém počtu 5 členů.

2.11

Schvaluje členy kontrolního výboru: Věra Čechová, Anna Čiperová, Zdeněk Keller, Zdeněk
Mareš.

2.12

Schvaluje počet členů finančního výboru v celkovém počtu 5 členů.

2.13

Schvaluje členy finančního výboru: Karel Beneš, Marie Freiová, Vladimír Kocek, Eva
Řezníčková.

2.14

Schvaluje počet členů výboru pro životní prostředí a výstavbu a ÚP v celkovém počtu 5
členů.

2.15

Schvaluje členy výboru pro životní prostředí a výstavbu a ÚP: Jan Holoubek, Martin Janda,
Petr Smutný, Jindřich Baar.

2.16

Schvaluje počet členů výboru pro kulturu a sport v počtu 5 členů.

2.17

Schvaluje členy výboru pro kulturu, sport a osady: Pavel Smazal, Václav Karásek, Josef
Ondráček, Václav Sedlák.

2.18

Schvaluje obřadní síň úřadu městyse jako místnost určenou pro konání obřadů a úřední
dny a hodiny pro konání obřadů vždy v pátek a sobotu od 8:00 do 20:00.

2.19

Schvaluje zastupitele: Karla Beneše, Jana Bozděcha, Františka Čiperu, Martina Freie
a Přemysla Lamače k vykonávání obřadů v celém správním obvodu městyse.

2.20

Schvaluje zastupitele Karla Beneše jako zástupce městyse ve školské radě.

2.21

Jmenuje správce sálu KD u nádraží pracovníky TIC.

2.22

Stanovuje, že o žádostech o pronájem sálu KD u nádraží a prostor Staré pošty bude
rozhodovat výhradně starosta v zastoupení místostarosty.

2.23

Neschvaluje provedení opravy elektrického vedení k objektu čp. 242.

2.24

Schvaluje podstatné náležitosti smlouvy o dílo se společností SANI-TOP-CENTRUM s.r.o.,
sídlem Náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice, IČO: 29086582 na akci Rekonstrukce vytápění
KD u nádraží.

2.25

Pověřuje starostu uzavřením SoD se společností SANI-TOP-CENTRUM s.r.o.

2.26

Schvaluje podstatné náležitosti zprostředkovatelské smlouvy se společností LINTECH,
spol. s.r.o., sídlem Chrastavice 3, 344 01 Domažlice, IČO: 47717076 na prodej movitého
majetku v průmyslových objektech na adrese Klenčí pod Čerchovem čp. 1.

2.27

Pověřuje starostu uzavřením zprostředkovatelské smlouvy se společností LINTECH spol.
s.r.o.

2.28

Schvaluje úpravu nájemní smlouvy na pozemcích p.č. 695/4 a st. 728 oba KÚ Klenčí pod
Čerchovem za podmínky udělení souhlasu s opravami smuteční síně.

2.29

Schvaluje pořízení odvodňovacího žlabu na pozemku p.č. 387 KÚ Klenčí pod Čerchovem
(u kaple u Vojtěcha) dle nabídky společnosti RPT stavby s.r.o.

2.30

Ukládá starostovi uzavřít SoD se společností RPT stavby s.r.o. na pořízení odvodňovacího
žlabu na pozemku p.č. 387 KÚ Klenčí pod Čerchovem (u kaple u Vojtěcha).

2.31

Schvaluje přijetí finanční podpory od společnosti ČEZ, a.s. na adventní akce v Klenčí
pod Čerchovem.

2.32

Bere na vědomí II. rozhodnutí SPÚ ve věci pozemkové úpravy KÚ Klenčí pod Čerchovem.

2.33

Ukládá místostarostovi Přemyslu Lamačovi a výboru pro životní prostředí, výstavbu a ÚP
zajistit aktualizaci žádostí o prodej, směnu, nájem a pacht pozemků, které byly zahrnuty
do pozemkové úpravy v KÚ Klenčí pod Čerchovem.

2.34

Ukládá starostovi připravit souhlas majitele obchodu JIP s provedením oprav přístupové
cesty, navrhnout postup těchto oprav a tento postup projednat s právní zástupkyní
městyse.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 8. 11. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 26. 11. 2018

……………………………

