Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 5. veřejného zasedání konaného dne 29. ledna 2019
Zastupitelstvo městyse:
5.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM ve složení: Anderle Jiří, Beneš Karel.

5.2

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

5.3

Bere na vědomí rezignaci paní Vlasty Maslenové na pozici zastupitele městyse.

5.4

Bere na vědomí složení slibu zastupitele pana Milana Tomana.

5.5

Bere na vědomí zápis z jednání VŽPVUP a SUS k výjezdu lesní cesty na komunikaci II/189.

5.6

Pověřuje starostu zajištěním opravy dle zápisu z jednání se SUS PK na výjezdu z lesní cesty
na komunikaci II/189.

5.7

Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů a usnesení starosty.

5.8

Bere na vědomí zprávu starosty a místostarosty o plnění usnesení.

5.9

Schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Městyse Klenčí pod Čerchovem.

5.10

Schvaluje dokumenty pro dotační programy poskytované z rozpočtu městyse.

5.11

Schvaluje vyhlášení dotačních programů: Dotační program – činnost dětí a mládeže,
Dotační program – spolková činnost.

5.12

Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 platné k 31. 1. 2019.

5.13

Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2419/79 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku
ostatní plocha o výměře 20 m2 s využitím skladování materiálu dle vyhlášeného záměru
a žádosti.

5.14

Pověřuje místostarostu Přemysla Lamače uzavření smlouvy za pronájem části pozemku
p.č. 2419/79 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o výměře 20 m2
za účelem s využitím skladování materiálu.

5.15

Bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor za účelem provozování hostinské
činnosti, kavárny.

5.16

Ukládá starostovi projednat podmínky nájemní smlouvy.

5.17

Ukládá zastupiteli Martinovi Freiovi prověřit smlouvu se společností Auction Zone, s.r.o.

5.18

Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč Plzeňskému Military Car Clubu,
z.s. na realizaci: „CONVOY OF REMEMBRANCE 1945 – 2019 u příležitosti 74. výročí konce
2. světové války.

5.19

Neschvaluje žádost o pořízení techniky pro členy Fotokroužku FOTO-TUR-CERCH.

5.20

Ukládá starostovi informovat Fotokroužek FOTO-TUR_CERCH o možnosti podat žádost
o pořízení techniky, resp. o příspěvek do dotačních programů městyse.

5.21

Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a souhlasu o právu provést stavbu se společností První chodská develop, a.s., sídlem
Klenčí pod Čerchovem 320, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, IČO: 28002202 na pozemku
p.č. 3480 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

5.22

Pověřuje starostu uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemen – služebnosti
a souhlasu o právu provést stavbu se společností První chodská develop, a.s. na pozemku
p.č. 3480 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

5.23

Bere na vědomí návrh plánovací smlouvy na zřízení místní komunikace se zpevněným
povrchem na pozemcích p.č. 666/1 a 734/37 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

5.24

Ukládá starostovi a 2. místostarostovi projednat znění plánovací smlouvy na zřízení místní
komunikace se zpevněným povrchem se žadateli a první zástupkyní městyse
na pozemcích p.č. 666/1 a 734/37 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

5.25

Bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly č. 015781-2018/IROP – projektu
s názvem Vybavení JSDH Klenčí pod Čerchovem dopravním hasičským automobilem.

5.26

Neschvaluje žádost o odprodej části pozemku p.č. 3867 v rozsahu bývalé parcely p.č.
1531/162 v KÚ Klenčí pod Čerchovem.

5.27

Pověřuje starostu přípravou podkladů k směně pozemků v rozsahu část pozemku p.č.
3867 v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem za část pozemku p.č. 1679/3 v majetku
pana Jiřího Pittnera vše KÚ Klenčí pod Čerchovem ve stejné výměře.

5.28

Schvaluje nájemní smlouvu s nájemníkem domu čp. 330 platnou do 30. 6. 2019
s tříměsíční kaucí, a podmínkou jednoho nezaplaceného nájmu s okamžitým ukončením
smlouvy.

5.29

Bere na vědomí žádost o spolupráci se společností REMA AOS, a.s. v oblasti zpracování
odpadů a vyjádření společnosti EKO-KOM, a.s. k této žádosti.

5.30

Bere na vědomí zahájení správního řízení AOPK ČR k povolení výjimky pro zimní údržbu
na komunikaci č. II/189, vyjádření městyse Klenčí k tomuto správnímu řízení a rozhodnutí
AOPK ČR v této věci.

5.31

Bere na vědomí znalecké posudky zpracované znalcem na majetek městyse – pozemky
p.č. 2876/1, budovy na pozemcích p.č. st. 425/16, st. 425/18 KÚ Klenčí pod Čerchovem
a pozemek p.č. 2157/6 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

5.32

Bere na vědomí územní studii na lokalitu kasáren zpracovanou společností Sladký
& Partners, s.r.o. z roku 2011.

5.33

Ukládá starostovi a VŽPVUP ve spolupráci se společností Sladký & Partners, s.r.o.
aktualizovat studii na lokalitu kasáren.

5.34

Pověřuje starostu k zastupování městyse v rámci SMO ČR, Svazku Domažlicko, Sdružení
LAZCE, Euroregion a MAS Český les.

5.35

Pověřuje 2. místostarostu Františka Čiperu k zastupování městyse v rámci SMOPK.

5.36

Pověřuje 1. místostarostu k zastupování starosty v rámci vnitřní správy městyse.

5.37

Pověřuje 2. místostarostu k zastupování starosty v rámci vnější správy městyse.

5.38

Schvaluje nominaci starosty městyse do kontrolního výboru v rámci SMO ČR pro XVII.
volební Sněm v Ostravě.

5.39

Schvaluje podání žádostí v rámci dotačních programů dle tab. č. 1.

Tab. č. 1 – Dotační programy a projekty městyse
Projekt městyse

Dotační program

Spolupráce Klenčí / Herent

Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019

MŠ elektrika

PSOV

Opěrná zeď proti faře

Obnova historického stav. fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné
architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje 2019 - Č. 1 Obnova
původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památ. rezervací a zón 2019

Tenisové kurty Klenčí

Podpora vybudování a modernizace sportovišť

Stromy - údržba

Ochrana přírody 2019

5.40

Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0011383/VB/001
se společností ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společností OMEXOM GA Energo, s.r.o.
na pozemcích 2460/1 a 2461/7 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

5.41

Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene.

5.42

Schvaluje zadání veřejné zakázky: „Klenčí pod Čerchovem – doplnění kanalizační sítě“ –
projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení a dokumentace pro
provádění stavby společnosti d-plus Projektová a inženýrská činnost, a.s., sídlem alej
Svobody 56, 323 18 Plzeň.

5.43

Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo se společností d-plus na veřejnou zakázku:
„Klenčí pod Čerchovem – doplnění kanalizační sítě“ – projektová dokumentace
pro společné územní a stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby.

5.44

Ukládá FV projednat úpravu nájemních smluv o inflační doložky, případně ponechat
nájem na současné výši.

5.45

Ukládá FV připravit úpravu výše nájmu v prostorách restaurace U Nádraží a bytu v čp. 53,
a starostovi projednat tento návrh se společnostní Vinička s.r.o.

5.46

Ukládá starostovi projednat s firmou Vinička s.r.o. dodatek nájemní smlouvy restaurace
U Nádraží a bytu v čp. 53, který bude řešit platbu za spotřebovaný plyn.

5.47

Schvaluje doplnění kulturních akcí dle návrhu zastupitele Jiřího Anderleho.

5.48

Bere na vědomí zprávy z výborů o činnosti.

5.49 Ukládá VŽPVUP zjistit stav projektové dokumentace kanalizace v dolní části městyse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 26. 2. 2019 v 17:00.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce) a
způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 4. 2. 2019

……………………………

Sejmuto dne: 21. 2. 2019

……………………………

