Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 15. veřejného zasedání konaného dne 30. října 2019
Zastupitelstvo městyse:
15.1

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

15.2

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

15.3

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

15.4

Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2876/1 o výměře 2 x 20 m2 druh pozemku ostatní
plocha KÚ Klenčí pod Čerchovem dle žádostí a vyhlášeného záměru.

15.5

Bere na vědomí žádosti o pronájem garážového stání v nebytových prostorách v domě
čp. 292.

15.6

Schvaluje vyhlášení záměru pronájmu garážového stání v nebytovém prostoru bývalé
kotelny u bytového domu čp. 292.

15.7

Schvaluje vyhlášení záměru pronájmu prostor baru K1 a přilehlých prostor za účelem
provozování kavárny (s výjimkou např. klubů, a podobných zařízení, které nedefinuje
§ 8 zákon č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) včetně
požadavku doložení zjednodušeného podnikatelského záměru k provozovanému zařízení.

15.8

Bere na vědomí návrh smlouvy o pachtu na pozemky v majetku městyse mezi městysem
Klenčí a Výrobní společností Čerchov, a.s.

15.9

Ukládá VŽPVUP prověřit pozemky uvedené v pachtovní smlouvě z pohledu pronájmů
a případných převodů dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.

15.10 Schvaluje zadání veřejné zakázky Rekonstrukce elektroinstalace v budově MŠ dle nabídky.
15.11 Schvaluje podstatné náležitosti SoD k akci Rekonstrukce elektroinstalace v budově MŠ.
15.12 Pověřuje starostu městyse uzavřením SoD k akci Rekonstrukce elektroinstalace v budově
MŠ.
15.13 Schvaluje opravu nouzového osvětlení sálu KD u nádraží dle nabídky.
15.14 Schvaluje rekonstrukci elektroinstalace
pod Čerchovem čp. 140 dle nabídky.

v prostorách

Vinotéky

v objektu

Klenčí

15.15 Schvaluje podstatné náležitosti SoD na rekonstrukci elektroinstalace v prostorách
Vinotéky v objektu Klenčí 140 dle zadané veřejné zakázky v usnesení 13.14.
15.16 Pověřuje starostu uzavřením SoD na akci rekonstrukce elektroinstalace v prostorách
Vinotéky v objektu Klenčí 140.
15.17 Neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 160 000 Kč na opravu přístupové cesty
k prodejně JIP, která není v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem, nýbrž majitele
prodejny a to z důvodu nezájmu majitele řešit jakoukoliv opravu této přístupové cesty.

15.18 Neschvaluje nabídku společnosti Empemont, s.r.o. na koupi UZ přístroje pro odvlhčení
zdiva v budově ZŠ z důvodu velmi malého okruhu pro odvlhčení zdiva.
15.19 Bere na vědomí nabídky na opravu vybraných oken v objektu čp. 330 od společností
Window Holding a.s., Bauer a synové, a.s., a TRACOR CZ s.r.o.
15.20 Ukládá starostovi zajistit technika a s ním projednat možnost úpravy oblých oken
v podkrovním podlaží v objektu čp. 330.
15.21 Ukládá VŽPVUP a místostarostovi Přemyslovi Lamačovi zjistit povinnosti a možnosti
při převodu vodovodu v chatové osadě Capartice do majetku městyse.
15.22 Neschvaluje žádost o kácení stromu u čp. 186.
15.23 Ukládá místostarostovi Přemyslovi Lamačovi jednat s městem Domažlice o připojení
objektu v majetku městyse na pozemku p.č. 233 KÚ Dolní Folmava k vodovodu.
15.24 Ukládá starostovi a zastupiteli Martinovi Freiovi připravit návrh výsadby v městysi Klenčí
a žádost o dotaci v programu MŽP.
15.25 Ukládá starostovi a zastupiteli Martinovi Freiovi připravit ve spolupráci s MŠ a ZŠ žádost
o dotaci na II. etapu přírodní zahrady MŠ a její podání v programu MŽP.
15.26 Ukládá místostarostovi Františkovi Čiperovi přípravu podkladů pro dotační programy
městyse pro rok 2020.
15.27 Schvaluje nabídku na údržbu a servis vozidla CAS od společnosti Scanwest Plzeň
spol. s.r.o., sídlem U Letiště 1/2761, 316 00 Plzeň, IČO: 25247174.
15.28 Pověřuje starostu uzavřením smlouvy se společností Scanwest Plzeň spol. s.r.o., sídlem
U Letiště 1/2761, 316 00 Plzeň, IČO: 25247174.
15.29 Schvaluje předběžně zapsání průmyslového areálu čp. 1 mezi Brownfieldy v evidenci
CzechInvestu z důvodu potencionálních možností získání významné dotace na opravu
areálu.
15.30 Ukládá VŽPVUP připravit podklady pro zapsání průmyslového areálu čp. 1 mezi
Brownfieldy v evidenci CzechInvestu.
15.31 Ukládá místostarostům aktualizovat krizový plán městyse Klenčí pod Čerchovem.
15.32 Ukládá starostovi vyzvat nájemníka v objektu čp. 330 k uhrazení dlužné částky vůči
městysu do 30. 11. 2019.
15.33 Schvaluje neprodloužení nájemní smlouvy na byt v domě čp. 330 s platností od 1. 1. 2020.
15.34 Bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 13/2019 platnou k 31. 10. 2019.
15.35 Ukládá zastupiteli Martinovi Freiovi prověřit aktuální situaci na trhu s vánočním
osvětlením a případnou možnost pořízení včetně zajištění instalace.
15.36 Neschvaluje příspěvek Diecézní charitě v rámci akce Svazku Domažlicko.
15.37 Bere na vědomí zprávu místostarosty Františkovi Čipery o Sněmu SMOPK v Plzni.
15.38 Bere na vědomí možnost připojení k akci: Nezapomeňme – Zvonění zvonů 17. 11. v 17:11.
15.39 Schvaluje kroniku za rok 2018 a její uzavření za tento rok.

15.40 Bere na vědomí informaci SMO ČR o možných partnerech v Zakarpatské Ukrajině v rámci
projektu SMO ČR.
15.41 Ukládá starostovi navázat kontakt s doporučenými partnery v oblasti Zakarpatské Ukrajiny
v rámci projektu SMO ČR.
15.42 Bere na vědomí informaci Ministerstva vnitra o novele zákona 565/1990 Sb. o místních
poplatcích, která nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.
15.43 Ukládá místostarostovi Františkovi Čiperovi a zastupiteli Martinovi Freiovi prověřit
vyhlášky městyse z pohledu novely zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, která
nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.
15.44 Ukládá zastupitelce Františce Tiché projednat se společností Vinička s.r.o. případné
ukončení nájemního vztahu včetně podmínek tohoto ukončení.
15.45 Ukládá připravit zastupitelce Františce Tiché a starostovi návrh na využití restaurace
U Nádraží včetně ekonomické rozvahy.
15.46 Ukládá starostovi a místostarostům připravit návrh participativního rozpočtu Městyse
Klenčí pod Čerchovem.
15.47 Bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem
za účelem umístění garážového stání.
15.48 Schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí
pod Čerchovem za účelem umístění garážového stání.
15.49 Bere na vědomí zprávy o činnosti výboru kontrolního a pro kulturu a sport.
15.50 Ukládá VŽPVUP prověřit stav prostor baru K1 a navrhnout případné opravy tohoto
objektu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 27. 11. 2019 v 17:30.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 15. 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. 11. 2019

……………………………

Sejmuto dne: 21. 11. 2019

……………………………

