Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 29. veřejného zasedání konaného dne 16. prosince 2020
Zastupitelstvo městyse:
29.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM Karla Beneše a Pavla Smazala.

29.2

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

29.3

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

29.4

Schvaluje úpravu návrhu rozpočtu ÚSC Městys Klenčí pod Čerchovem na rok 2021 a to
na příjmové stránce rozpočtu v paragrafu 3612, v položce 2132 „nájem čp. 330“ navýšení
na 1.800,- tis. Kč a na výdajové stránce rozpočtu v paragrafu 3613 v položce 5171 „opravy
nebytové prostory“ navýšení na 1.230,- tis. Kč.

29.4

Schvaluje rozpočet ÚSC Městys Klenčí pod Čerchovem na rok 2021 jako přebytkový
s celkovými příjmy 26.870,5,- tis. Kč a financováním ve výši 3.476,- tis. Kč, výdaji ve výši
26.370,5,- tis. Kč, financováním ve výši 3.976,- tis. Kč a schvaluje závazné ukazatele
rozpočtu pro rok 2021.

29.5

Schvaluje rozpočet ÚSC DSO Lazce na rok 2021 jako vyrovnaný s celkovými příjmy
213.000,- Kč, výdaji ve výši 213.000,- Kč a schvaluje střednědobý výhled ÚSC DSO Lazce
na rok 2021 pro roky 2021 – 2025.

29.6

Schvaluje rozpočet ÚSC DSO Svazek Domažlicko jako schodkový na straně příjmů
6.001.700,- Kč, na straně výdajů 6.802.000,- Kč a financováním 800.300,- Kč.
A střednědobý výhled na roky 2021 – 2023.

29.7

Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020 platné k 31. 12. 2020.

29.8

Schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 13/2020 k rozpočtu za rok 2020 pro operace,
které vzniknou za období od data 16. 12. 2020 do 31. 12. 2020 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 2021.

Starosta může provádět uvedené rozpočtové opatření bez omezení a zastupitelstvo si
vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci
rady na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření
starostou.
29.10 Neschvaluje odvolání společnosti PROFIKO – stavební kování, spol. s.r.o. v rámci akce:
„Výměna oken v bytovém domě čp. 330“ a potvrzuje usnesení č. 28.18 z 28. zasedání
zastupitelstva ve věci zadání zakázky.
29.11 Schvaluje podání žádostí v podprogramu MMR: „Podpora obnovy a rozvoje venkova“
pro dotační tituly:
117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
Akce: Obnova místní komunikace č. 1c „Podél trati a garáží“ v Klenčí
pod Čerchovem,
117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Akce: Vybudování venkovní posilovny a workoutového hřiště.
29.12 Bere na vědomí žádost o doplnění projektu: Doplnění kanalizační sítě Klenčí
pod Čerchovem.
29.13 Pověřuje starostu jednáním se společností D-Plus, s.r.o. o doplnění projektu: Doplnění
kanalizační sítě Klenčí pod Čerchovem.
29.14 Ukládá starostovi a místostarostům prověřit možnosti prodeje vozidla Škoda Fabia s SPZ
3P6 1266 včetně prodeje prostřednictvím protiúčtu.
29.15 Schvaluje koupi vozidla Škoda Karoq s motorizací 1.5 TSI, manuální převodovka dle
předložených nabídek od společnosti Auto Volf s.r.o.
29.16 Pověřuje starostu a místostarosty dopracováním specifikace vozidla Škoda Karoq dle
usnesení 29.15 a objednáním nejdříve v 01/2021.
29.17 Ukládá zastupiteli Martinovi Freiovi připravit záměr na využití komínového tělesa bývalé
kotelny u bytového domu čp. 292.
29.18 Bere na vědomí žádost o směnu pozemku p.č. 3793/1 o výměře 810 m2 druh pozemku
orná půda za pozemek p.č. 4342 o výměře 2 647 m2 druh pozemku lesní pozemek
v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem.
29.19 Ukládá starostovi zajistit zpracování znaleckého posudku ke stavení ceny obvyklé
na pozemku p.č. 4342 KÚ Klenčí pod Čerchovem k jednání o možné směně, dále
projednání podmínek směny s žadatelem.
29.20 Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby na pozemcích p.č. 1790/2, 1794/2, 1785/26, 3990, 3996, 4050, 4067 vše
KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností První chodská develop, a.s.
29.21 Pověřuje starostu uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemcích dle usnesení č. 29.20.

29.22 Schvaluje zpracování nového znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé za pozemek
p.č. 1771/12 o výměře 269 m2, druh pozemku orná půda KÚ Klenčí pod Čerchovem, který
vzniká oddělením části pozemku p.č. 1771/1 o výměře 755 m2, druh pozemku orná půda
v průmyslovém areálu Chodovia Klenčí pod Čerchovem dle geometrického plánu č. 915264/2020.
29.23 Ukládá místostarostovi Přemyslu Lamačovi vypracování nového znaleckého posudku
na cenu obvyklou pozemku p.č. 1771/12 KÚ Klenčí pod Čerchovem dle usnesení č. 29.22
v průmyslovém areálu Chodovie Klenčí pod Čerchovem.
29.24 Neschvaluje žádost o směnu pozemků p.č. 265/10 o výměře 3 309 m2, druh pozemku
trvalý travní porost dle LV 794 za pozemky p.č. 265/14 o výměře 182 m2, druh pozemku
ostatní plocha, p.č. 265/15 o výměře 825 m2, druh pozemku trvalý travní porost, část p.č.
265/20 o výměře 300 m2, druh pozemku orná půda a část p.č. 265/1 o výměře 2002 m2
druh pozemku trvalý travní porost vše KÚ Jindřichova Hora z důvodu nutnosti využití
předmětných pozemků výhradně pro bydlení individuální.
29.25 Schvaluje koupi pozemku p.č. 4057 o výměře 2 144 m2 druh pozemku orná půda, p.č.
4059 o výměře 7 597 m2 druh pozemku orná půda a p.č. 4068 o výměře 647 m2 druh
pozemku vodní plocha vše KÚ Klenčí pod Čerchovem od) za cenu obvyklou dle znaleckého
posudku č. 3108/27/2020 ze dne 16. 3. 2020.
29.26 Pověřuje starostu uzavření smlouvy o koupi pozemků dle usnesení č. 29.25.
29.27 Bere na vědomí vyjádření KÚ Plzeňského kraje odboru regionálního rozvoje a odboru
životního prostředí k otázce úpravy regionálního biocentra č. 369 „V rybnících“.
29.28 Pověřuje starostu doplněním žádosti pro odbor životního prostředí KÚ Plzeňského kraje
dle usnesení č. 29.27.
29.29 Bere na vědomí žádost obyvatel horní části městyse o úpravu přednosti v jízdě na místní
komunikaci č. 25c dle pasportu místních komunikací. Žádost bude projednána znovu
na zasedání zastupitelstva v měsíci 04/2021.
29.30 Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IV-12-0017234 Klenčí pod Čerchovem, DO, č. parc. 284/2 – kNN
na pozemku p.č. 284/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností ČEZ Distribuce a.s.
v zastoupení společností Senergos a.s., Družstevní 13a, 664 49 Ostopovice a pověřuje
starostu uzavřením předmětné smlouvy.
29.31 Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IV-12-0017105/SOBS/VB1 na pozemku p.č. 2959 a 2958 KÚ Klenčí
pod Čerchovem se společností ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení společností OMEXOM GA
Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec a pověřuje starostu uzavřením
předmětné smlouvy.
29.32 Schvaluje vyhlášení dotačních programů městyse pro rok 2021 v programech:
Podpora činnosti dětí a mládeže s alokací 140 000 Kč, max. poskytnutá částka na žádost
70 000 Kč,
Podpora spolkové činnosti s alokací 120 000 Kč, max. žádost 70 000 Kč,

Podpora kulturních a kulturně-společenských akcí s celkovou s alokací 40 000 Kč, max.
žádost 20 000 Kč.
a podmínky pro jednotlivé dotační programy.
29.33 Schvaluje podmínky pro participační rozpočet včetně navržených akcí pro rok 2021
a v rozpočtu městyse uvolnění částky 200.000,- Kč:
•

povrch dětské hřiště pod herními prvky

•

rozšíření vánočního osvětlení

•

nákup nových laviček na sezení

•

veřejné ohniště s posezením

•

posilovací nebo workoutové prvky

•

oprava přístupů do zdravotního střediska.

29.34 Neschvaluje žádost o finanční příspěvek pro oddíl kolové SK Chodsko z.s.
29.35 Neschvaluje poskytnutí příspěvku pro Rafael dětem, nadační fond dle žádosti.
29.36 Bere na vědomí nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o. na elektronický kiosek
a elektronickou úřední desku pro městys.
29.37 Neschvaluje dostupné žádosti o pronájem objektu Restaurace u Nádraží společnosti Hota
Top, s.r.o. a dalších z důvodu dosud nepředané Restaurace u Nádraží a tudíž
nevyklizených prostor pro další pronájem.
29.38 Bere na vědomí informaci o stavu jednání se společností Vinička s.r.o. o předání této věci
právnímu zástupci k podání žaloby u OS Domažlice na vyklizení prostor a následné žalobě
na uhrazení dlužné částky.
29.39 Schvaluje termíny pro konání plánovaných zasedání zastupitelstva městyse v roce 2021.
29.40 Schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru a plán práce výboru na rok 2021.
29.41 Schvaluje zprávu o činnosti finančního výboru a plán práce výboru na rok 2021.
29.42 Ukládá starostovi a místostarostovi Lamačovi projednat s městem Domažlice, odbor
životní prostředí – vodní hospodářství platnost povolení firmy Steatit, s.r.o. k vypouštění
odpadů do nalezené kanalizace (část patřící dle sdělení MěÚ Domažlice městysi) vedoucí
do Černého potoka.
29.43 Ukládá starostovi a VŽPVUP prověřit napojení odpadních a dešťových vod firmy Steatit,
s.r.o. do kanalizace městyse.
29.44 Schvaluje zprávu o činnosti VŽPVÚP a plán práce výboru na rok 2021.
29.45 Schvaluje zprávu o činnosti VKSO a plán práce výboru na rok 2021.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 20. 1. 2021 v 17:30.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 13. 1. 2021

……………………………

Sejmuto dne: 29. 1. 2021

……………………………

