Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 43. veřejného zasedání konaného dne 15. prosince 2021
Zastupitelstvo městyse:
43.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pana Františka Čiperu a Pavla Smazala.

43.2

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

43.3

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

43.4

Schvaluje rozpočet ÚSC Městys Klenčí pod Čerchovem na rok 2022 jako přebytkový
s celkovými příjmy 29.061,50,- tis. Kč, výdaji ve výši 25.085,50,- tis. Kč, financováním
ve výši 3.976,- tis. Kč.

43.5

Schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2022 ve výši 2.480,- tis. Kč.

43.6

Schvaluje střednědobý rozpočtový výhled Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem,
p.o. pro roky 2022 – 2024.

43.7

Schvaluje rozpočet Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem, p.o. pro rok 2022 jako
vyrovnaný s příjmy ve výši 33.580.000,- Kč a výdaji ve výši 33.580.000,- Kč.

43.8

Schvaluje střednědobý rozpočtový výhled ÚSC DSO Svazek Domažlicko pro roky 2022 –
2024.

43.9

Schvaluje rozpočet ÚSC DSO Svazek Domažlicko na rok 2022 jako schodkový s příjmy
ve výši 867.000,- Kč, financováním ve výši 370.000,- Kč a výdaji ve výši 1.237.000,- Kč.

43.10 Schvaluje rozpočet ÚSC DSO Lazce na rok 2022 jako vyrovnaný s celkovými příjmy
293.000,- Kč, výdaji ve výši 293.000,- Kč.
43.11 Schvaluje přesunutí finančního příspěvku reklamní agentuře David a Jakub s.r.o. dle
žádosti na vydání knihy Chodsko – paměť kraje a posunutí příspěvku na rok 2022.
43.12 Schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy k finančnímu příspěvku s reklamní
agenturou David a Jakub s.r.o.
43.13 Pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. 43.12.
43.14 Bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Klenčí pod Čerchovem
za rok 2021.
43.15 Neschvaluje žádost o prodej pozemku p.č. 2375/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
43.16 Schvaluje pronájem pozemku p.č. 4059, druh pozemku orná půda, o výměře 7 597 m 2 KÚ
Klenčí pod Čerchovem dle vyhlášeného záměru a žádosti na dobu 5ti let s výpovědní
lhůtou 1 rok.
43.17 Ukládá starostovi projednat s nájemníkem pozemku p.č. 1589/1 KÚ Chodov u Domažlic
další pokračování nájemního vztahu.
43.18 Ukládá starostovi, místostarostovi Čiperovi a zastupiteli Freiovi zjistit potřebné náležitosti
k zřízení parkovacího systému na pozemku p.č. 1589/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem
(parkoviště Capartice).

43.19 Ukládá starostovi provést průzkum trhu na dodavatele parkovacího systému v osadě
Capartice.
43.20 Schvaluje vícepráce dle soupisu společnosti Umělecké kovářství J. M. na akci: Výroba 2 ks
hřbitovních bran v Klenčí pod Čerchovem.
43.21 Pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 2 s panem J. M. k zakázce: Výroba 2 ks
hřbitovních bran v Klenčí pod Čerchovem.
43.22 Schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2021 platné k 15. 12. 2021.
43.23 Schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 19/2021 k rozpočtu za rok 2021 pro operace,
které vzniknou za období od data 16. 12. 2021 do 31. 12. 2021 bez určení konkrétní výše
v Kč pro tyto rozpočtové změny (pouze pokud nebude platit stav nouze vyhlášený vládou
ČR):


Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.



Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů,
předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo
položky finančního vypořádání.



Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje
ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí
soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.



Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby
v případech přesunů příjmů a výdajů.



Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních
částkách k informování zastupitelstva na prvním zasedání roku 2022.

Starosta může provádět uvedené rozpočtové opatření bez omezení a zastupitelstvo si
vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci
starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou.
43.24 Schvaluje plán činností VKSO pro rok 2022.
43.25 Bere na vědomí zprávy o činnosti z kontrolní výboru a výboru pro kulturu, sport a osady.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 19. 1. 2022 v 17:30.
Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení z 43. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 28. 12. 2021

……………………………

Sejmuto dne: 14. 1. 2022

……………………………

