Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 19. veřejného zasedání konaného dne 26. února 2020
Zastupitelstvo městyse:
19.1

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

19.2

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

19.3

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

19.4

Bere na vědomí žádost o pronájem pozemku p.č. 4342, druh pozemku lesní pozemek o
výměře 2647 m2 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

19.5

Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 4342, druh pozemku lesní
pozemek o výměře 2647 m2 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

19.6

Bere na vědomí žádosti o pronájem části pozemku p.č. 2876/1 druh pozemku ostatní
plocha o výměře 2 x 15 m2 KÚ Klenčí pod Čerchovem umístění a účelem umístění
mobilního garážového stání.

19.7

Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku 2876/1 druh pozemku ostatní
plocha v rozsahu 3 x 15 m2 KÚ Klenčí pod Čerchovem za účelem umístění mobilního
garážového stání.

19.8

Ukládá starostovi zajistit revizní znalecký posudek na stanovení obvyklé ceny pro prodej
pozemku p.č. 2876/5 druh pozemku ostatní plocha, o výměře 567 m2.

19.9

Schvaluje směnu pozemku označeného dle geometrického plánu č. 108-610/2019 ze dne
12. 12. 2019, jako parcela par.č. 265/26 – trvalý travní porost o výměře 69 m2, v městysi
Klenčí pod Čerchovem, k.ú. Jindřichova Hora, kdy tento nový pozemek vznikl oddělením
dle geometrického plánu ze stávajícího pozemku parc. č. 265/21 – trvalý travní porost
o výměře 1 366 m2, v obci Klenčí pod Čerchovem, k. ú. Jindřichova Hora vedeném na LV
č. 1 pro městys Klenčí pod Čerchovem, k.ú. Jindřichova Hora, Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj, Kat. pracovištěm Domažlice, ve výlučném vlastnictví Městyse Klenčí pod
Čerchovem a pozemku označeného dle geometrického plánu č. 108-610/2019 ze dne 12.
12. 2019, jako parcela par.č. 265/23 – trvalý travní porost o výměře 1 m2, v městysi Klenčí
pod Čerchovem, k.ú. Jindřichova Hora, kdy tento nový pozemek vznikl oddělením dle
geometrického plánu ze stávajícího pozemku parc. č. 265/9 – trvalý travní porost
o výměře 2 046 m2, v obci Klenčí pod Čerchovem, k. ú. Jindřichova Hora vedeném na LV
č. 1 pro městys Klenčí pod Čerchovem, k.ú. Jindřichova Hora, Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj, Kat. pracovištěm Domažlice, ve výlučném vlastnictví Městyse Klenčí pod
Čerchovem, za nově oddělený pozemek označený dle geometrického plánu č. 108610/2019 ze dne 12. 12. 2019, jako parcela par.č. 265/24 – trvalý travní porost o výměře
70 m2, v městysi Klenčí pod Čerchovem, k.ú. Jindřichova Hora, kdy tento nový pozemek
vznikl oddělením dle geometrického plánu ze stávajícího pozemku parc. č. 265/16 – trvalý
travní porost o výměře 866 m2, v obci Klenčí pod Čerchovem, k. ú. Jindřichova Hora

vedeném na LV č. 819 pro městys Klenčí pod Čerchovem, k.ú.
Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Kat. pracovištěm Domažlice.

Jindřichova Hora,

19.10 Pověřuje starostu uzavřením smlouvy ke směně pozemků p.č. 265/23, 265/26 za 265/24
vše KÚ Jindřichova Hora.
19.11 Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2876/1 druh pozemku ostatní plocha o výměře 3 x
15 m2 KÚ Klenčí pod Čerchovem dle žádostí.
19.12 Schvaluje pronájem garážového stání v objektu bývalé kotelny u bytového domu čp. 292.
19.13 Schvaluje revokaci usnesení č. 18.23 z 18. zasedání zastupitelstva městyse ze dne 29. 1.
2020.
19.14 Bere na vědomí dostupné dokumenty z jednání ve věci majetkových vztahů k vypořádání
komunikace Klenčí - Díly.
19.15 Ukládá starostovi zajistit s dopravním inženýrem projektovou dokumentaci na možné
dopravní opatření omezující kamionovou dopravu na komunikaci II/189 v majetku
Plzeňského kraje a tu následně projednat s dotčenými orgány.
19.16 Ukládá starostovi podat žádost a podnět majiteli komunikace Plzeňskému kraji k omezení
kamionové dopravy na komunikaci II/189 v rozsahu: zimní období úplný zákaz, ostatní
část roku pouze zákaz cisteren převážejících ropné produkty.
19.17 Ukládá starostovi a místostarostům připravit pro občany petici na omezení kamionové
dopravy na komunikaci II/189.
19.18 Ukládá zastupiteli Karlu Hulovi projednat podmínky pro pronájem nebo prodej části
pozemku p.č. 2419/12 a 1742/54 oba KÚ Klenčí pod Čerchovem.
19.19 Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 platné k 29. 2. 2020.
19.20 Schvaluje poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v rámci veřejné
dopravy v Plzeňském kraji.
19.21 Schvaluje smlouvu na poskytnutí účelové dotace pro dopravní obslužnost na veřejnou
dopravu v rámci Plzeňského kraje.
19.22 Bere na vědomí žádosti městyse Klenčí podané v dotačních titulech: Plzeňského kraje –
PSOV – výměna oken v objektu bytového domu čp. 330, Obnova lesních porostů – Boj
proti kůrovcové kalamitě, MZe – Boj proti kůrovci, Podpora činnosti informačních center
na území Plzeňského kraje pro rok 2020 - Kam po Českém lese - dotisk propagačního
letáku, Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020 - 10. ročník varhanních koncertů.
19.23 Schvaluje začišťovací práce objektu MŠ Klenčí pod Čerchovem společností ZS Čerchov,
a.s., IČO: 25236601.
19.24 Schvaluje malířské práce v objektu MŠ Klenčí pod Čerchovem provedené panem Josefem
Váňou, IČO: 73688061.
19.25 Schvaluje nabídku společnosti FINALKOM s.r.o. na provizorní opravu místní komunikace
na pozemcích p.č. 4193, 4213, 4215 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
19.26 Ukládá místostarostovi Přemyslu Lamačovi připravit cenovou kalkulaci na odstranění
domků v areálu koupaliště.

19.27 Schvaluje ukončení smlouvy se společností Vinička s.r.o. na Restauraci u Nádraží
dle výpovědních podmínek.
19.28 Bere na vědomí doporučení VŽPVUP k žádosti o kácení smrku na pozemku p.č. 2876/1 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
19.29 Neschvaluje žádost o novou nájemní smlouvu v objektu čp. 330.
19.30 Neschvaluje nabídku společnosti EMPEMONT s.r.o. o pořízení dvou odvlhčovacích zařízení
na principu UZ v objektu Masarykovy ZŠ Klenčí pod Čerchovem.
19.31 Schvaluje zadání zpracování studie k objektu čp. 127 paní architektce Evě Velkové,
trv. bytem Praha, Pod Žvahovem 56, 152 00 Praha – Hlubočepy, IČO: 16182901.
19.32 Schvaluje smlouvu o poskytování reklamní, propagační činnosti a jiných plnění v rámci
koncertů k 75. výročí konce 2. světové války pro Plzeňský kraj se společností ALVEDA
s.r.o., sídlem Díly 21, 344 01 Domažlice, IČO: 03796744.
19.33 Bere na vědomí zprávu komise pro sčítání hlasů participativního rozpočtu.
19.34 Schvaluje opravu cesty na části pozemku p.č. 2863/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem, jako
vítěznou akci v rámci participativního rozpočtu.
19.35 Ukládá starostovi a místostarostovi Přemyslovi Lamačovi zajistit rozpočet na opravu cesty
na části pozemku p.č. 2863/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem v provedení zámkové dlažby nebo
kamenného chodníku.
19.36 Bere na vědomí vyjádření Plzeňského kraje k žádosti městyse o aktualizaci PRVK.
19.37 Ukládá starostovi projednat s Krajským úřadem Plzeňského kraje a společností Praves
aktualizaci PRVK.
19.38 Ukládá starostovi a VŽPVÚP zajistit nabídku na zpracování studie pro rozvoj hřbitova.
19.39 Bere na vědomí zprávu o daňové kontrole §88 zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu,
protokol k projednání zprávy o daňové kontrole podle §88 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů dle ustanovení §§ 60 – 62 daňového řádu,
protokol o ústním jednání o seznámení s výsledkem kontrolního zjištění podle § 60 zákona
č. 280/2009 Sb. daňový řád a výsledek kontrolního zjištění dle ustanovení § 88 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád k projektu Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Klenčí pod
Čerchovem a informaci o zahájení daňové kontroly k projektu Dům přírody Českého lesa.
19.40 Bere na vědomí vyjádření lesního hospodáře ke stavu stromů v lesích městyse Klenčí pod
Čerchovem.
19.41 Neschvaluje nabídku spol. TV ZAK o propagaci v rámci této televizní stanice.
19.42 Bere na vědomí informaci společnosti EKO-KOM a.s. o výsledku třídění odpadu
za 4. čtvrtletí v roce 2019.
19.43 Bere na vědomí výroční zprávu knihovny městyse Klenčí pod Čerchovem za rok 2020.
19.44 Bere na vědomí žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2529/18 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
19.45 Ukládá VŽPVÚP připravit podklady pro zasedání zastupitelstva městyse na zřízení VB –
geometrický plán a znalecký posudek.

19.46 Bere na vědomí Oznámení o kontrole hospodaření městyse za rok 2019 Plzeňským
krajem.
19.47 Schvaluje vícenáklady na zpracování projektové dokumentace u zdr. střediska a místní
komunikace mezi bytovkami dle nabídky projektanta.
19.48 Schvaluje přísedící u OS v Domažlicích.
19.49 Schvaluje výsledek inventury městyse k 31. 12. 2019 a vyřazení majetku dle doporučení
HIK.
19.50 Schvaluje výměnu bytu v domě čp. 330 dle žádosti.
19.51 Ukládá zastupiteli Karlu Benešovi provést aktualizaci p.č. pozemků u nájemních smluv dle
zjištění KV.
19.52 Ukládá FV připravit návrh na sjednocení výše smluvních vztahů dle zjištění KV v případně
nájemních smluv.
19.53 Bere na vědomí zprávy o činnosti výboru kontrolního a finančního.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 25. 3. 2019 v 17:30.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 19. 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. 3. 2020

……………………………

Sejmuto dne: 20. 3. 2020

……………………………

