Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 32. veřejného zasedání konaného dne 24. března 2021
Zastupitelstvo městyse:
32.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM paní Františku Tichou a Václava Karáska.

32.2

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

32.3

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

32.4

Schvaluje cenovou hladinu pro pronájem výrobních prostor v průmyslovém areálu Klenčí
pod Čerchovem čp. 1 – Nová budova na pozemku p.č. st. 593 - ve výši 60 Kč za 1 m2, dále
energie: plyn dle odečtu, elektřina dle odečtu, voda dle m2.

32.5

Schvaluje úlevu z cenové hladiny pro pronájem výrobních prostor v průmyslovém areálu
Klenčí pod Čerchovem čp. 1 - Nová budova na pozemku p.č. st. 593 - a to sleva 30 %
po dobu 2 let od začátku pronájmu vztahující se pouze na společnosti, OSVČ, příp. jiné
fyzické osoby podnikající působící v budovách Městyse Klenčí pod Čerchovem.

32.6

Schvaluje cenovou hladinu pro pronájem prostor kanceláře v průmyslovém areálu Klenčí
pod Čerchovem čp. 1 - Nová budova na pozemku p.č. st. 593 - ve výši 60 Kč za 1 m2, dále
energie: plyn dle odečtu, elektřina dle m2, voda dle m2.

32.7

Schvaluje cenovou hladinu pro pronájem výrobních prostor v průmyslovém areálu Klenčí
pod Čerchovem čp. 1 – Stará budova na pozemku p.č. st. 314/2 – ve výši 40 Kč za 1 m 2,
plyn dle odečtu, elektřina dle odečtu, voda dle m2.

32.8

Schvaluje cenovou hladinu pro pronájem parkovacích míst v průmyslovém areálu Klenčí
pod Čerchovem čp. 1 – každé 1. parkovací místo zdarma a další za 2,5 Kč/m2.

32.9

Schvaluje cenovou hladinu pro pronájem nebytových prostor za účelem skladování
v průmyslovém areálu Klenčí pod Čerchovem čp. 1 – Stará budova na pozemku p. č. st.
314/2 a v objektu bez čp. stojícím na pozemku p.č. st. 590 KÚ Klenčí pod Čerchovem –
ve výši 10 Kč za 1 m2.

32.10 Schvaluje cenovou hladinu pro pronájem plochy pro skladování nacházející se mimo
budovy v průmyslovém areálu Klenčí pod Čerchovem čp. 1 – tzn. vnější prostory ve výši 10
Kč za 1 m2.
32.11 Schvaluje cenovou hladinu příspěvku každého nájemníka na venkovní údržbu
v průmyslovém areálu Klenčí pod Čerchovem čp. 1 ve výši 200 Kč á měsíc nájmu.
32.12 Schvaluje pronájem kanceláře č. 1 (v projektové dokumentaci označená č. 2.03) o výměře
13,7 m2 a č. 6 (v projektové dokumentaci označená č. 2.08) o výměře 12,4 m 2 v II. NP
objektu Klenčí pod Čerchovem čp. 1 dle žádosti a vyhlášeného záměru.
32.13 Schvaluje pronájem kanceláře č. 2 (v projektové dokumentaci označená č. 2.04) o výměře
20,99 m2 v II. NP objektu Klenčí pod Čerchovem čp. 1 dle žádosti a vyhlášeného záměru.

32.14 Bere na vědomí žádost o nebytové prostory k pronájmu v Chodovii.
32.15 Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v objektu na pozemku p.č.
314/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem na adrese Klenčí pod Čerchovem čp. 1, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2.
32.16 Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v objektu na pozemku p.č.
st. 590, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří KÚ Klenčí pod Čerchovem o výměře
43 m2.
32.17 Ukládá starostovi, místostarostovi Františku Čiperovi a zastupiteli Martinu Freiovi jednat
o prodeji výrobní linky na výrobu solárních panelů nebo jejích částí na výrobu solárních
panelů se zájemci o koupi.
32.18 Pověřuje starostu uzavíráním kupních smluv na prodej výrobní linky ev. komponent
výrobní linky na výrobu solárních panelů. Přehled prodaných komponent bude předložena
zastupitelstvu na vědomí.
32.19 Bere na vědomí zprávu komise pro dotační programy městyse pro rok 2021.
32.20 Schvaluje změnu alokace finančních prostředků v rámci dotačních titulů městyse:
Podpora činnosti dětí a mládeže – snížení o 4.000,- Kč z důvodů,
Podpora kulturních a kulturně-společenských akcí – snížení o 10.000,- Kč,
Podpora spolkové činnosti – zvýšení o 14.000,- Kč.
32.21 Schvaluje dotační podporu dle doporučení komise bez navýšení rozpočtu v programech:


Podpora činnosti dětí a mládeže



Podpora spolkové činnosti



Podpora kulturních a kulturně společenských akcí

32.22 Schvaluje veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté příspěvky dle usnesení č. 32.21 a ukládá
starostovi tyto smlouvy uzavřít.
32.23 Bere na vědomí nabídky k prodeji pozemku p.č. st. 233 KÚ Dolní Folmava, jehož součástí
je také budova bez čp. a ev.
32.24 Schvaluje prodej pozemku p.č. st. 233 KÚ Dolní Folmava, jehož součástí je stavba bez čp.
32.25 Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy dle usnesení 32.24.
32.26 Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021 platné k 28. 2. 2021 a rozpočtové opatření
č. 4/2021 platné k 31. 3. 2021.
32.27 Bere na vědomí zprávy komise pro otevírání obálek v rámci veřejné zakázky: „Pořízení
kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil pro městys Klenčí pod Čerchovem v rámci
dotačního programu SFŽP.
32.28 Schvaluje zadání části veřejné zakázky „Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru
na textil pro Městys Klenčí pod Čerchovem v části veřejné zakázky „A – pořízení

kompostérů“ společnosti Agrowest a.s., sídlem Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň, IČO:
27961958.
32.29 Schvaluje kupní smlouvu se společností Agrowest, a.s. na veřejnou zakázku „Pořízení
kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil pro Městys Klenčí pod Čerchovem v části
veřejné zakázky „A“.
32.30 Schvaluje zadání části veřejné zakázky „Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru
na textil pro Městys Klenčí pod Čerchovem v části veřejné zakázky „B – pořízení
štěpkovače“ společnosti Agrowest a.s., sídlem Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň, IČO:
27961958.
32.31 Schvaluje kupní smlouvu se společností Agrowest, a.s. na veřejnou zakázku „Pořízení
kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil pro Městys Klenčí pod Čerchovem v části
veřejné zakázky „B“.
32.32 Schvaluje zadání části veřejné zakázky „Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru
na textil pro Městys Klenčí pod Čerchovem v části veřejné zakázky „C – pořízení
kontejneru na textil“ společnosti Zahrada-Dílna-Stroje, s.r.o., sídlem Vochov č. 202, 330
23 Vochov, IČO: 01505505.
32.33 Schvaluje kupní smlouvu se společností Zahrada-Dílna-Stroje, s.r.o. na veřejnou zakázku
„Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil pro Městys Klenčí
pod Čerchovem v části veřejné zakázky „C“.
32.34 Bere na vědomí nabídky na sekací traktory od výrobců Husqvarna, Kubota, Iseki
a na zametací stroj značky Kärcher.
32.35 Bere na vědomí nabídky na kolové traktory značky Kubota, Zetor.
32.36 Ukládá starostovi připravit s údržbou městyse připravit návrh na pořízení sekacího
traktoru.
32.37 Ukládá starostovi připravit a provést ve spolupráci s pracovníky údržby městyse zadávací
řízení na pořízení traktoru pro zimní i letní údržbu městyse.
32.38 Schvaluje upravenou nabídku pana Jiřího Martínka – Umělecké kovářství JM na realizaci
nových hřbitovních vrat a podstatné náležitosti smlouvy o dílo.
32.39 Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s panem Jiřím Martínkem dle usnesení 32.38.
32.40 Bere na vědomí informaci starosty o stavu dotačních prostředků z programu PSOV v rámci
PK 2021.
32.41 Ukládá starostovi provést zadávací řízení na veřejnou zakázku: Vybudování
bezbariérového přístupu do zdravotního střediska a parkovacího stání pro sanitu.
32.42 Schvaluje komisi k otevírání obálek v zakázku: Vybudování bezbariérového přístupu
do zdravotního střediska a parkovacího stání pro sanitu oba místostarostové, zástupce FV
a KV a za VŽPVUP p. Jan Holoubek.
32.43 Schvaluje opravu parkovacích stání u objektu zdravotního střediska spol. FinalKom s.r.o.,
sídlem Kocourov 36, 339 01 Mochtín, IČO: 02877155 dle projektu pro dodatečné stavební
povolení.

32.44 Schvaluje zadání veřejné zakázky na akci: Prodloužení parkoviště na pozemku p.č.
2419/11 KÚ Klenčí pod Čerchovem společnosti FinalKom s.r.o., sídlem Kocourov 36, 339
01 Mochtín, IČO: 02877155.
32.45 Schvaluje podstatné náležitosti smlouvy o dílo se společností FinalKom, s.r.o. dle usnesení
32.44.
32.46 Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo se společností FinalKom, s.r.o. dle usnesení
32.44 a 32.45.
32.47 Bere na vědomí smlouvu o dílo a podklady k akci Restaurování Božích muk v rámci dotační
podpory z programu Obnovy kulturních památek ORP Domažlice.
32.48 Schvaluje přijetí dotace z programu Obnova kulturních památek ORP Domažlice
na restaurování pomníku Božích muk.
32.49 Bere na vědomí informaci o dotaci na akci: Adaptační opatření v ochraně přírody 2021
v k.ú. Klenčí pod Čerchovem.
32.50 Schvaluje přípravu změny ÚP č. 1.
32.51 Ukládá starostovi připravit veškeré náležitosti k pořízení změny ÚP č. 1.
32.52 Bere na vědomí informaci o zaměření ploch K.P14-BH pro další přípravu a K.R11-BI
pro další přípravu a jednání s vlastníky pozemků.
32.53 Schvaluje prodej vozidla pro činnost JSDH značky Avia SPZ DO 14-71 rok výroby 1972.
32.54 Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy dle usnesení 32.53.
32.55 Bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 177/4 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
32.56 Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 3072, o celkové výměře 1 567
m2 druh pozemku ostatní plocha KÚ Klenčí pod Čerchovem.
32.57 Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 734/4, druh pozemku ostatní plocha KÚ Klenčí pod
Čerchovem o výměře 13 m2 dle žádosti a vyhlášeného záměru.
32.58 Schvaluje vyhlášení záměru na prodej částí pozemků p.č. 2876/1, 2529/3 a 715/20 vše dle
GP 911-1018/2020 a KÚ Klenčí pod Čerchovem.
32.59 Ukládá místostarostovi Františku Čiperovi připravit návrh na zřízení věcného břemena
na pozemku p.č. 2529/3 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
32.60 Neschvaluje žádost společnosti Vinička s.r.o. o prodloužení termínu předání restaurace
U nádraží.
32.61 Bere na vědomí žádost Svazku Domažlicko o možnost osobního projednání způsobu
vybírání parkovného na parkovišti v Caparticích.
32.62 Ukládá starostovi a zastupiteli Martinu Freiovi připravit kalkulaci na řešení provozu
parkoviště v Caparticích formou automatického výběru finančních prostředků v rámci
hlídaného parkoviště.
32.63 Schvaluje podání žádosti o koupi pozemku v majetku LČR s.p. pro rozšíření kapacity
parkoviště v Caparticícha legalizaci vodovodu na Černé Řece a v Caparticích.
32.64 Bere na vědomí rozpočet na vánoční osvětlení od společnosti Ateliér Maur s.r.o.

32.65 Bere na vědomí roční výkaz knihovny městyse za rok 2020.
32.66 Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: „Odstranění havarijního stavu budovy ZŠ“
v rámci programu Ministerstva financí.
32.67 Schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu: „Doplnění kanalizační sítě v případě stoky D“
do programu Plzeňského kraje a v případě ostatních stok do programu MZe.
32.68 Bere na vědomí zprávu z výboru KV a VKSO o činnosti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 21. 4. 2021 v 17:30.

Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 20. 4. 2021

……………………………

Sejmuto dne: 7. 5. 2021

……………………………

