Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 25. veřejného zasedání konaného dne 26. srpna 2020
Zastupitelstvo městyse:
25.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Jiří Anderle a Milan Toman.

25.2

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

25.3

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

25.4

Bere na vědomí vyjádření k rozhodnutí zastupitelstva ze dne 27. 5. 2020 ve věci prodeje
pozemku p.č. 2876/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

25.5

Schvaluje přípravu nového geometrického plánu pro oddělení částí pozemků p.č. 715/21,
2529/3 a 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

25.6

Schvaluje podstatné náležitosti dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Územního
plánu městyse Klenčí pod Čerchovem se společností SLADKÝ & PARTNERS s.r.o., IČO:
27439500 – cena do 60 000 Kč a termín do 11. 9. 2020.

25.7

Pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 3 se společností SLADKÝ & PARTNERS s.r.o. dle
usnesení 25.6.

25.8

Neschvaluje žádost o odkoupení části pozemku p.č. 2417/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

25.9

Neschvaluje návrh smlouvy 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.

25.10 Schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 2419/53 KÚ Klenčí pod Čerchovem do majetku
Plzeňského kraje dle žádosti SÚS Plzeňského kraje p.o.
25.11 Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu s Plzeňským krajem.
25.12 Schvaluje kupní smlouvu s ÚZSVM na koupi pozemků p.č. 737/2 a st. 380 oba KÚ Klenčí
pod Čerchovem jejichž součástí je objekt s čp. 164 včetně příslušenství.
25.13 Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy dle usnesení 25.12.
25.14 Schvaluje podstatné náležitosti smlouvy o dílo se společností Ing. Oldřich Kovařík na akci:
Oprava opěrné zdi na pozemku p.č. 2417/32 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
25.15 Neschvaluje nabídku AOPK k demolici objektu na pozemku p.č. 233 KÚ Dolní Folmava
v areálu vrcholu Čerchova.
25.16 Schvaluje navýšení nájemného v bytových prostorách městyse Klenčí pod Čerchovem o 20
% od 1. 1. 2021 následovně:
Bytový dům čp. 330 – současná výše nájmu: 40,- Kč/m2, nová výše nájmu: 48,- Kč/m2,

Byt hasičská zbrojnice čp. 90 – současná výše nájmu: 30 Kč/m2, nová výše nájmu: 36
Kč/m2,
RD čp. 206 – současná výše nájmu: 30 Kč/m2, nová výše nájmu: 36 Kč/m2,
DPS čp. 285 – současná výše nájmu: 30 Kč/m2, nová výše nájmu: 36 Kč/m2.
25.17 Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 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.
25.18 Pověruje starostu uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě 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.
25.19 Bere na vědomí podanou žádost v programu SFŽP na hospodaření s Bio-odpady
prostřednictvím společnosti Eupora s.r.o.
25.20 Bere na vědomí žádost o schválení náhrady škody na vozidlech při sekání trávy.
25.21 Schvaluje revokaci usnesení ZM č. 5.33 ze zasedání dne 29. 1. 2019.
25.22 Schvaluje zadání zakázky na zhotovení územní studie v lokalitě kasáren, plocha ozn.
K.P14-BH dle ÚP.
25.23 Schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2020 platnou k 31. 8. 2020.
25.24 Bere na vědomí zápisu z projednání vyúčtování provozování vodovodu a kanalizace v obci
Klenčí pod Čerchovem za rok 2019 se společností Praves s.r.o..
25.25 Bere na vědomí žádost o ztišení vysílaček v objektu hasičské zbrojnice.
25.26 Pověřuje místostarostu Přemysla Lamače vypořádáním žádosti o ztišení vysílaček
v objektu hasičské zbrojnice.
25.27 Bere na vědomí Usnesení krajského soudu čj. 30A 298/2018 – 93 ve věci žaloby proti
rozhodnutí SPÚ žalovaného ze dne 15. 10. 2018, čj. SPU 235498/2018.
25.28 Bere na vědomí protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ve dnech 22. 7. – 10. 8.
2020 Masarykovy základní školy a mateřské školy Klenčí pod Čerchovem, okres
Domažlice, p.o.
25.29 Neschvaluje zjednodušený průzkum vozovky Klenčí – Díly dle nabídky společnosti
ROADTEST, s.r.o.
25.30 Pověřuje místostarostu Františka Čiperu k zastupování městyse ve věci příspěvkové
organizace městyse s výjimkou transakcí týkajících se mzdových nákladů.
25.31 Schvaluje zařazení Městyse Klenčí pod Čerchovem do území působnosti MAS Český les, z.
s., na programové období 2021 – 2027.
25.32 Bere na vědomí informaci společnosti REMA Systém, a.s. o likvidaci elektrozařízení
společnosti Samsung.
25.33 Bere na vědomí žádosti o prodej pozemků p.č. 1747/4 a 2419/12 oba KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
25.34 Bere na vědomí zprávy z výborů o činnosti.

25.35 Ukládá starostovi a zastupiteli Martinu Freiovi připravit návrh žádosti o zrušení
památkové zóny.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 23. 9. 2020 v 17:30.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 8. 9. 2020

……………………………

Sejmuto dne: 25. 9. 2020

……………………………

