Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 30. veřejného zasedání konaného dne 20. ledna 2020
Zastupitelstvo městyse:
30.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Karla Hulu a Václava Karáska.

30.2

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

30.3

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

30.4

Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2020 platné k 31. 12. 2020 a rozpočtové
opatření č. 1/2021 platné k 31. 1. 2021.

30.5

Bere na vědomí žádosti o pronájem kancelářských prostor v objektu bývalé spol. Lintech
s.r.o. na adrese Klenčí pod Čerchovem čp. 1.

30.6

Ukládá starostovi, zastupiteli Martinu Freiovi a zastupitelce Františce Tiché připravit plán
využití prostor v areálu bývalé Chodovie na adrese Klenčí pod Čerchovem čp. 1, včetně
rozdělení na jednotlivé části pro budoucí pronájem a stanovit postup pro možnou likvidaci
linky pro výrobu solárních panelů.

30.7

Ukládá FV připravit výši nájemného za využití 1 m2 na využití prostor v areálu bývalé
Chodovie na adrese Klenčí pod Čerchovem čp. 1.

30.8

Bere na vědomí doplněnou žádost o pronájem nebytových prostor bývalé Chodovie
na adrese Klenčí pod Čerchovem čp. 1.

30.9

Bere na vědomí žádost o prodej pozemků p.č. 2375/5, 2157/7, 2370, 2361, 2363/2, 2362
a 2367 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem.

30.10 Ukládá starostovi připravit znalecké posudky na možný prodej pozemků p.č. 2375/5,
2157/7, 2370, 2361, 2363/2, 2362 a 2367 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem.
30.11 Neschvaluje prodej části pozemků p.č. 715/21, 2876/1, 2529/3 KÚ Klenčí pod Čerchovem
dle GP 911-1018/2020 a dle vyhlášeného záměru a žádosti o prodej uvedených pozemků.
30.12 Schvaluje prodej pozemku p. č. 1771/12, druh pozemku orná půda o výměře 269 m2,
který vniká oddělením ze stávajícího pozemku p.č. 1771/1, druh pozemku orná půda
o celkové výměře 1 024 m2 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem dle GP 915-264/2020
v průmyslovém areálu Chodovie Klenčí dle vyhlášeného záměru a žádosti.
30.13 Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy dle usnesení 30.12.
30.14 Pověřuje starostu a místostarosty připravit návrh na prodej ocelokolny na pozemku
p.č. 1771/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
30.15 Bere na vědomí nový návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemcích 1790/2, 1794/2, 1785/26, 3990,
3996, 4050, 4067 a st. 707 a st. 333 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností První
chodská develop, a.s.

30.16 Bere na vědomí zprávu KÚ Plzeňského kraje z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC
Klenčí pod Čerchovem za rok 2020.
30.17 Bere na vědomí žádost o kácení túje na pozemku p.č. 2863/4 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
30.18 Schvaluje zahájení správního řízení ve věci kácení túje na pozemku p.č. 2863/4 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
30.19 Pověřuje oba místostarosty městyse k zastupování městyse ve všech případech správního
řízení a ostatních případech kácení dřevin v KÚ Klenčí pod Čerchovem a Jindřichovy Hory.
30.20 Schvaluje přijetí nemovité kulturní památky pomníku Boží muka, rejstříkové číslo:
44701/4-2122 do majetku městyse Klenčí pod Čerchovem za odhadní cenu.
30.21 Schvaluje záměr na restaurování nemovité kulturní památky pomníku Boží muka,
rejstříkové číslo 44701/4-2122, připravený společností Negebu s.r.o.
30.22 Schvaluje podání žádosti o dotaci na restaurování pomníku Boží muka dle usnesení 30.20
a 30.21 v rámci dotačních programů na podporu kulturních památek Města Domažlice,
Plzeňského kraje a ev. Ministerstva zemědělství, v případě, že městys splní veškeré
podmínky pro možné podání žádosti o dotaci.
30.23 Bere na vědomí znalecký posudek č. 3206/125/2020 na ocenění ceny obvyklé objektu
v majetku městyse na pozemku p.č. 233 KÚ Dolní Folmava.
30.24 Schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku v areálu vrcholu Čerchova p.č. st. 233 KÚ
Dolní Folmava a objektu stojícím na tomto pozemku bez čísla popisného za cenu obvyklou
stanovenou dle znaleckého posudku č. 3206/125/2020 s vyhodnocením obálkovou
metodou a nejzazším termínem podání 19. 3. 2021 do 14:00 – obálky budou otevřeny na
zasedání zastupitelstva dne 24. 3. 2021.
30.25 Schvaluje prominutí nájmu v prostorách zdravotního střediska – masážního studia,
s ohledem na jeho zdravotní stav s platností po dobu nezbytně nutnou.
30.26 Bere na vědomí informaci starosty o podaných žádostech o dotaci v programech MMR.
30.27 Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programů Plzeňského kraje: programy PSOV
a Havarijní stavy – Zřízení bezbariérového přístupu a rekonstrukce sociálního zařízení
ve zdravotním středisku, Rozšíření vodohospodářské infrastruktury – Doplnění kanalizační
sítě Klenčí pod Čerchovem.
30.28 Schvaluje komisi pro dotační programy městyse ve složení: místostarostové Přemysl
Lamač, František Čipera, zástupce KV, FV a VKSO, pro participativní rozpočet ve složení:
místostarostové Přemysl Lamač, František Čipera, zástupce KV, FV a VKSO.
30.29 Ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci s pracovnicemi v DPČL připravit návrh
pravidel na pronájem prostor v areálu Staré pošty.
30.30 Bere na vědomí rozpočet sdružení Euroregion Šumava pro rok 2021.
30.31 Bere na vědomí informace o vývoji řešení sporných záležitostí se spol. Vinička s.r.o.
ve věci předání Restaurace u nádraží.
30.32 Schvaluje podání žaloby na společnost Vinička s.r.o. k vyklizení prostor Restaurace
u nádraží.

30.33 Schvaluje směrnici č. 1-1/2021 zásady k poskytování peněžních plnění spojených
s výkonem funkcí členů Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem, která je účinná
od 1. 2. 2021.
30.34 Schvaluje úhradu dlužné částky za opatrovance u společnosti Alektum s.r.o., městysi bude
vrácena částka zpět ve splátkách z dávek hmotné nouze.
30.35 Schvaluje úpravu plánu práce FV.
30.36 Schvaluje úpravu plánu práce VKSO v případě pořádání kulturních a společenských akcí
po dobu platnosti opatření PES stupně 3, 4, 5 – stupnice platné ke dni 20. 1. 2021,
tzn. zároveň nouzového stavu. Akce budou odsunuty do doby, kdy bude jejich konání
Vládou ČR povoleno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 17. 2. 2021 v 17:30.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 2. 2. 2021

……………………………

Sejmuto dne: 18. 2. 2021

……………………………

