Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 33. veřejného zasedání konaného dne 21. dubna 2021
Zastupitelstvo městyse:
33.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Pavla Smazala a Milana Tomana.

33.2

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

33.3

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

33.4

Schvaluje úpravu výše odměn za funkci 1. a 2. místostarosty a to pro obě pozice 7.000,Kč/měsíčně s účinností od 1. 5. 2021.

33.5

Schvaluje žádost o prodloužení termínu vystěhování z objektu hasičské zbrojnice
na adrese Klenčí čp. 90 do 31. 8. 2021.

33.6

Schvaluje prodej pozemků:
p.č. 715/38 o výměře 23 m2, druh pozemku ostatní plocha, který vzniká ze stávajících
pozemků jako díly následovně:
Díl a) o výměře 15 m2 vzniklý oddělením z pozemku p.č. 715/21 o celkové výměře
66 m2 druh pozemku ostatní plocha,
Díl b) o výměře 8 m2 vzniklý oddělením z pozemku p.č. 2876/1 o celkové výměře
27 114 m2 druh pozemku ostatní plocha,
p.č. 2529/26 o výměře 28 m2, druh pozemku ostatní plocha, který vzniká ze stávajícího
pozemku p.č. 2529/3 o celkové výměře 319 m2, druh pozemku ostatní plocha,
p.č. 2529/27 o výměře 63 m2, druh pozemku ostatní plocha, který vzniká ze stávajícího
pozemku p.č. 2529/3 o celkové výměře 319 m2, druh pozemku ostatní plocha,
p.č. 2876/6 o výměře 307 m2, druh pozemku ostatní plocha, který vzniká ze stávajícího
pozemku p.č. 2876/1 o celkové výměře 27 114 m2, druh pozemku ostatní plocha,
p.č. 2876/7 o výměře 11 m2, druh pozemku ostatní plocha, který vzniká ze stávajícího
pozemku p.č. 2876/1 o celkové výměře 27 114 m2, druh ostatní plocha,
vše v KÚ Klenčí pod Čerchovem a dle GP 911-1018/2020 dle žádosti a vyhlášeného
záměru.

33.7

Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy dle usnesení 33.6.

33.8

Bere na vědomí žádost o prodej části pozemků p.č. 601/5 a 2451/15 oba KÚ Klenčí pod
Čerchovem.

33.9

Ukládá starostovi připravit podklady pro možnou směnu části pozemků p.č. 601/5,
2451/15 a 3915 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem.

33.10 Bere na vědomí žádost o prodej části pozemku p.č. 601/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

33.11 Ukládá starostovi připravit podklady pro prodej části pozemku p.č. 601/5 KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
33.12 Ukládá starostovi připravit se společností První chodská develop, a.s. dodatek č. 1
k budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
na pozemcích 1790/2, 1794/2, 1785/26, 3990, 3996, 4050, 4067 vše KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
33.13 Schvaluje pronájem pozemku p.č. 3072 KÚ Klenčí pod Čerchovem o celkové výměře 1 567
m2 za účelem provozování střelnice spolku ČSS, z.s.
33.14 Schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu na pozemku p.č. 314/2 KÚ Klenčí pod
Čerchovem na adrese Klenčí pod Čerchovem čp. 1, o výměře 40 m 2 za účelem využití jako
skladovací prostory bez nároku na vytápění a elektrickou energii.
33.15 Bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor na pozemku p.č. st. 590 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
33.16 Schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu na pozemku p.č. st. 590, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří KÚ Klenčí pod Čerchovem o výměře 32 m2 dle žádosti a
vyhlášeného záměru.
33.17 Bere na vědomí nabídku na zpracování dokumentace současného a budoucího stavu
v areálu na adrese Klenčí pod Čerchovem čp. 1 – bývalá Chodovia.
33.18 Bere na vědomí nabídku na krytou montovanou halu pro veškerou techniku městyse
na zimní a letní údržbu pro instalaci v průmyslovém areálu Klenčí pod Čerchovem čp. 1
bývalé společnosti Chodovia.
33.19 Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 platné k 30. 4. 2021.
33.20 Bere na vědomí zprávu komise pro hodnocení participativního rozpočtu pro rok 2021
a schvaluje realizaci akcí dle výsledku hlasování občanů.
33.21 Ukládá místostarostovi Františku Čiperovi a zastupiteli Martinu Freiovi připravit návrh
řešení a umístění laviček dle participativního rozpočtu v roce 2021.
33.22 Schvaluje pořízení žacího traktoru ISEKI SXG 326 HL dle předložených nabídek
od společnosti Agrowest a.s. pro údržbu zeleně.
33.23 Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy se společností Agrowest a.s. na žací traktor
ISEKI SXG 326 HL.
33.24 Schvaluje pořízení žacího traktoru Seco Starjet UJ 102-22 P5 s vertikutátorem.
33.25 Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy se společností Agrowest a.s. na žací traktor
Seco Starjet UJ 102-22 P5 s vertikutátorem.
33.26 Schvaluje pořízení kolového traktoru dle předložených nabídek v provedení Zetor Proxima
GP 110 (10541.31) T2 dle od společnosti Agrowest a.s.
33.27 Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy se společností Agrowest a.s. na kolový traktor
Zetor Proxima GP110.
33.28 Bere na vědomí zprávu starosty o prodeji vozidla Škoda Fabia SPZ 3P6 1266 včetně
ocenění autorizovaným prodejcem Auto Volf s.r.o.

33.29 Schvaluje dar na vydání knihy Putování po zaniklých místech Českého lesa – Domažlicko
ve výši 5.000,- Kč.
33.30 Pověřuje místostarostu Přemysla Lamače uzavřením darovací smlouvy dle usnesení 33.29.
33.31 Bere na vědomí nabídku spol. Stepan Service s.r.o. na výměnu oken a interiérových dveří
v objektu úřadu městyse.
33.32 Schvaluje výměnu okenních prostor v budově úřadu městyse dle nabídky společnosti
Stepan Service s.r.o. pozice 001 a 002.
33.33 Pověřuje starostu uzavření smlouvy o dílo se společností Stepan Service s.r.o.
33.34 Bere na vědomí žádost o přípravu směrnice na stravenkový paušál v rámci Městyse Klenčí
pod Čerchovem.
33.35 Ukládá starostovi a zastupiteli Martinu Freiovi připravit směrnici na stravenkový paušál
pro uvolněné členy zastupitelstva městyse.
33.36 Bere na vědomí podklady pro směrnici na vydávání zpravodaje Čakan.
33.37 Ukládá zastupiteli Martinu Freiovi a TIC připravit konečnou podobu směrnice na vydávání
Čakanu.
33.38 Bere na vědomí odborný dendrologický posudek k stavu ořešáku na pozemku p.č.
2419/79 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
33.39 Schvaluje zahájení správního řízení kácení ořešáku na pozemku p.č. 2419/79 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
33.40 Schvaluje výsledek inventury městyse k 31. 12. 2020 a vyřazení majetku dle doporučení
HIK.
33.41 Schvaluje podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v intravilánu městyse v rámci
programu OPŽP MŽP.
33.42 Bere na vědomí zprávu z výboru FV, VŽPVUP o činnosti.
33.43 Ukládá VŽPVÚP stanovit druh výběru poplatku za odvoz komunálního odpadu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 25. 5. 2021 v 17:30.
Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 5. 5. 2021

……………………………

Sejmuto dne: 24. 5. 2021

……………………………

