Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 8. veřejného zasedání konaného dne 23. dubna 2019
Zastupitelstvo městyse:
8.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM ve složení: Pavel Smazal, Františka Tichá.

8.2

Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení: Martin Frei, Karel Hula.

8.3

Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů, a usnesení starosty.

8.4

Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení.

8.5

Neschvaluje žádost společnosti AgroKol s.r.o. o propachtování zemědělského pozemku
p.č. 4322 KÚ Klenčí pod Čerchovem v majetku Městyse Klenčí pod Čerchovem.

8.6

Schvaluje pronájem pozemku p.č. 4322, druh pozemku ostatní plocha, KÚ Klenčí
pod Čerchovem dle vyhlášeného záměru a žádosti.

8.7

Bere na vědomí znalecké posudky znalce č. 3025/25/2019 a 3025/26/2019.

8.8

Bere na vědomí znalecké posudky znalce č. 3025/27/2019 a 3025/28/2019.

8.9

Schvaluje zpracování geometrického plánu pro projednání směny pozemků p.č. 4340,
3815, 3811, 3793 a 3816 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

8.10

Schvaluje ukončení nájemní smlouvy se společností Auction Zone s.r.o. na pronájem baru
K1 a přilehlých prostor výpovědní lhůtou 6 měsíců z důvodu veřejného zájmu.

8.11

Bere na vědomí doporučení VŽPVUP na provedení garáží na pozemku p.č. 2876/1 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.

8.12

Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí
pod Čerchovem za účelem využití pro mobilní garážové stání.

8.13

Schvaluje souhlas se stavbou v rámci akce IE-12-0007558 Klenčí pod Čerchovem, DO –
obnova vedení NN na pozemcích p.č. 4145, 4267, 4225, 4187 KÚ Klenčí pod Čerchovem
v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem.

8.14

Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-0007558 na pozemcích p.č. 4145, 4267, 4225, 4187 KÚ Klenčí pod
Čerchovem se společností ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení společností ENERGON Dobříš,
s.r.o., sídlem Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš, IČO: 25727362.

8.15

Bere na vědomí znalecké posudky znalce č. 3025/29/2019 a 3025/30/2019.

8.16

Ukládá starostovi projednat se Zemědělskou společností Čerchov a.s. využívání cesty
na pozemku p. č. 3867 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

8.17

Bere na vědomí znalecký posudek znalce č. 3018/18/2019.

8.18

Ukládá starostovi jednat o podmínkách koupě pozemků v majetku společnosti
Západočeský dřevařský průmysl, a.s.

8.19

Schvaluje a vydává jednací řád výborů zastupitelstva městyse s platností 1. 5. 2019.

8.20

Schvaluje kompetenci starosty pro zadávání veřejných zakázek do výše 50 000 Kč bez
DPH.

8.21

Ukládá starostovi k převzetí každého smluvního díla přizvat zástupce VŽPVÚP.

8.22

Ukládá zastupiteli Martinovi Freiovi a matrikářce městyse připravit novelu řádu
pohřebiště.

8.23

Ukládá zastupiteli Martinu Freiovi prověřit podmínky zřízení přestupkové komise.

8.24

Ukládá zastupiteli Martinovi Freiovi ve spolupráci s matrikářkou městyse připravit návrh
na informativní směrovky v budově úřadu městyse.

8.25

Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností IK Plzeň, s.r.o., sídlem Lesní 594,
345 06 Kdyně na akci: Klenčí pod Čerchovem – Místní komunikace za zdravotním
střediskem, mezi bytovkami.

8.26

Ukládá starostovi projednat se žadatelem podmínky souhlasu městyse se stavbou jako
spolumajitele pozemku p.č. st. 113, KÚ Klenčí pod Čerchovem.

8.27

Ukládá starostovi jednat o dlužné částce za pronájem prostor Restaurace u nádraží se
společností Vinička s.r.o a o povinnosti zajištění revize topného zařízení.

8.28

Schvaluje komisi pro otevírání obálek na zakázku Dopravní značení Klenčí pod Čerchovem
dle pasportu dopravního značení ve složení: Františka Tichá, Karel Beneš, Karel Hula, Pavel
Smazal, Jiří Anderle, Milan Toman, Václav Karásek, zapisovatel Martin Frei včetně
náhradníků tvořených výhradně zástupci výborů zastupitelstva městyse.

8.29

Bere na vědomí vyjádření Plzeňského kraje k dotaci na rekonstrukci elektřiny v budově
Mateřské školy v rámci dotačního programu PSOV, kde je městys náhradníkem.

8.30

Schvaluje přijetí dotace z programu Plzeňského kraje: Investice do významných sportovišť
ve výši 1 690 000 Kč.

8.31

Schvaluje odmítnutí dotace z programu Plzeňského kraje: Podpora vybudování
a modernizace sportovišť v roce 2019 ve výši 300 000 Kč.

8.32

Schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo po vzájemné dohodě smluvních stran se
společností SIBERA Systém, s.r.o.

8.33

Schvaluje podstatné náležitosti smlouvy o dílo se společností SIBERA Systém, s.r.o. na akci
Rekonstrukce víceúčelového sportoviště pro školní výuku a širokou veřejnost v Klenčí
pod Čerchovem.

8.34

Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo se společností SIBERA Systém, s.r.o.

8.35

Ukládá starostovi a VŽPVÚP provést zadávací řízení na zakázku Oprava opěrné zdi
na pozemku p.č. 2417/10 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

8.36

Bere na vědomí vyjádření Plzeňského kraje k žádosti o dotaci na opravu Opěrné zdi
na pozemku p.č. 2417/10, kde je městys náhradníkem.

8.37

Bere na vědomí vyjádření Plzeňského kraje k žádosti o dotaci na projekt Ošetření
významných stromů v městysi Klenčí, kde bude nutné žádost doplnit.

8.38

Bere na vědomí žádosti rekreantů z oblasti Capartic na chybějící kontejner na směsný
komunální odpad.

8.39

Ukládá VŽPVÚP prověřit možnosti řešení svozu komunálních odpadů v Caparticích.

8.40

Schvaluje nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o. o novou podobu webových
stránek městyse.

8.41

Schvaluje Restaurování pomníku obětem 1. Světové války v Klenčí dle nabídky.

8.42

Schvaluje přijetí dotace od MO na opravu pomníku obětem 1. světové války ve výši 75 000
Kč.

8.43

Schvaluje udělení čestných občanství.

8.44

Schvaluje kroniku městyse za roky 2014 – 2017 a uzavření za tyto roky.

8.45

Schvaluje změnu kroniky za rok 2011 na stranách č. 256 a 257 dle předloženého návrhu.

8.46

Bere na vědomí stav projektu Čerchov – Gibacht – aktivně v přírodě.

8.47

Ukládá starostovi jednat se starostou města Domažlice o dalších krocích ve věci demolice
objektů v areálu Čerchova.

8.48

Schvaluje úhradu nákladů za energie původní majitelce objektu na adrese Klenčí
pod Čerchovem čp. 127 za období, ve kterém probíhal převod elektroměru mezi majiteli.

8.49

Bere na vědomí projektovou dokumentaci na umístění zrcadla na křižovatce komunikací
II/189 a MK 1c.

8.50

Bere na vědomí seznam žadatelů v dotačních programech v rámci MMR 2019.

8.51

Bere na vědomí vyjádření k ukončení nájemní smlouvy v bytě objektu čp. 330.

8.52

Bere na vědomí výsledek auditu hospodaření Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem,
p.o. za rok 2018.

8.53

Schvaluje žádost společnosti Rosenberg, s.r.o. o výjimku z OZV č. 2/2017 Klenčí
pod Čerchovem.

8.54

Neschvaluje žádost o pronájem prostor v průmyslovém areálu Klenčí pod Čerchovem
čp. 1.

8.55

Ukládá VŽPVÚP prověřit subjekty, kteří nejsou vedeni na úřadu městyse jako plátci
za odvoz odpadu, jak likvidují odpad.

8.56

Ukládá zastupiteli Martinu Freiovi zpracovat přehled poplatníků za odvoz odpadu, kteří
nemají hlášený trvalý pobyt v KÚ Klenčí pod Čerchovem.

8.57

Ukládá pracovnici úřadu městyse v oddělení kanceláře úřadu provést aktualizaci smluv
o DPH a uzavřít smlouvy se subjekty, které platí za odvoz odpadu a nemají uzavřenou
smlouvu s městysem.

8.58

Ukládá matrikářce městyse a zastupiteli Martinovi Freiovi provést aktualizace smluv
na pronájem hrobů a urnových schránek.

8.59 Bere na vědomí zprávu o činnosti výborů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příští zasedání ZM se uskuteční 28. 5. 2019 v 18:00.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 30. 4. 2019

……………………………

Sejmuto dne: 17. 5. 2019

……………………………

