ZÁPIS
z 20. zasedání Zastupitelstva
Městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 25. 3. 2020
Zasedání se konalo pomocí prostředku umožňujícím jednání na dálku
(videokonference skype)
1. Zahájení, jmenování zapisovatele
Zahájení zasedání: 17:30 hodin
Přítomni:

Jiří Anderle, Karel Beneš, Jan Bozděch, František Čipera, Martin Frei, Karel
Hula, Václav Karásek, Přemysl Lamač, Pavel Smazal, Františka Tichá, Milan
Toman (všichni přítomni online)

Přítomna je nadpoloviční většina členů ZM a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zasedání ZM bylo vedeno prostředky komunikace na dálku umožňující účast členů
zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti.
Zasedání ZM zahájil starosta Jan Bozděch, který přivítal zastupitele. Konstatoval,
že na zastupitelstvu, které bylo svoláno v souladu s ustanovením § 92 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění a zejména s usnesením Vlády České republiky č. 274 a č. 279 ze dne
23. března 2020, je přítomno všech 11 zastupitelů. Zápis z posledního zasedání je uložen
k nahlédnutí na úřadu městyse a byl ověřen bez závad. Zapisovatelem jmenoval Martina Freie.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a návrh programu
Starosta navrhl ověřovatele zápisu a návrhovou komisi v následujícím znění:
Ověřovatelé zápisu: Přemysl Lamač, Milan Toman,
Návrhová komise:

Martin Frei, Přemysl Lamač.

Hlasování č. 1, o usnesení, že ZM schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány
Přemysla Lamače a Milana Tomana:
PRO
:
11
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 2, o usnesení, že ZM schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Přemysl
Lamač, Martin Frei:
PRO
:
11
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Zastupitelé dostali v podkladech program jednání, kde starosta navrhl následující změny:
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Vzhledem k usnesení Vlády České republiky č. 274 a č. 279 ze dne 23. března 2020, bude
program jednání zveřejněný na úřední desce městyse dne 18. 3. 2020 bod č. 3 a bod č. 6 až 20
vypuštěn a nově budou zařazeny následující body:
-

Bod č. 3 bude nově zařazen: „Schválení revokace usnesení č. 8.20 z 8. zasedání
zastupitelstva ke kompetenci starosty pro zadávání veřejných zakázek“.
Bod č. 4 bude nově zařazen: „Schválení úpravy směrnice ÚSC Městyse Klenčí pod
Čerchovem č. 1–1/2018 k rozpisu rozpočtu a jeho změnám v čl. 14 odst. 2 písmena a)
na příjmové i výdajové stránce“.

Navržený program k jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, jmenování zapisovatele.
Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání.
Schválení revokace usnesení č. 8.20 z 8. zasedání zastupitelstva ke kompetenci starosty pro
zadávání veřejných zakázek.
Schválení úpravy směrnice ÚSC Městyse Klenčí pod Čerchovem č. 1–1/2018 k rozpisu
rozpočtu a jeho změnám v čl. 14 odst. 2 písmena a) na příjmové i výdajové stránce.
Projednání prominutí části nájemného všem nájemníkům po dobu stavu nouze v ČR
a nařízení vlády o uzavření vybraných zařízení.
Schválení odložení splatnosti poplatků za svoz komunálního odpadu z OZV Městyse
Klenčí pod Čerchovem č. 5/2019.
Diskuze, závěr.

Hlasování č. 3, o usnesení, že ZM schvaluje navržený program jednání ZM:
PRO
:
PROTI
:
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

11
0
0

3. Schválení revokace usnesení č. 8.20 z 8. zasedání zastupitelstva ke kompetenci
starosty pro zadávání veřejných zakázek
Starosta uvedl, že se jedná o změnu kompetence starosty po dobu krizového stavu. Pokud bude
nutné zadat zakázku nad částku 50 000 Kč, bude jí moci schválit po revokaci starosta. Bude se
jednat o nezbytně nutné zadání zakázek. Ostatní budou řešeny až po skončení stavu nouze.
Hlasování č. 4, o usnesení, že ZM schvaluje revokaci usnesení č. 8.20 z 8. zasedání
zastupitelstva městyse jako kompetenci starosty k nezbytně nutnému zadávání veřejných
zakázek v limitu 50 000 bez DPH (nyní bez limitu, avšak dle zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek).
PRO
:
11
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
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4. Schválení úpravy směrnice ÚSC Městyse Klenčí pod Čerchovem č. 1 – 1/2018 k
rozpisu rozpočtu a jeho změnám v čl. 14 odst. 2 písmena a) na příjmové i výdajové
stránce
Starosta uvedl, že směrnice se mění jen z důvodu krizového stavu o změnu kompetencí starosty,
které ZM schválilo v předchozím bodě. Směrnici starosta s účetní městyse dopracuje a pošle
zastupitelům na vědomí.
Hlasování č. 5, o usnesení, že ZM schvaluje úpravu směrnice ÚSC Městyse Klenčí
pod Čerchovem č. 1-1/2018 k rozpisu rozpočtu a jeho změnám v čl. 14 odst. 2 písmena a)
na příjmové a výdajové stránce, a to bez omezení pouze po dobu stavu nouze. Starosta
bude na nejbližším řádném veřejném zasedání zastupitelstva informovat o provedených
opatřeních:
PRO
:
11
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 6, o usnesení, že ZM ukládá starostovi úpravu směrnice ÚSC Městyse Klenčí
pod Čerchovem č. 1-1/2018 k rozpisu rozpočtu a jeho změnám zapracovat dle usnesení
20.4 a tuto směrnici vydat:
PRO
:
11
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
5. Projednání prominutí části nájemného všem nájemníkům po dobu stavu nouze v
ČR a nařízení vlády o uzavření vybraných zařízení
Starosta přítomné seznámil s návrhem prominutí nájmů po dobu stavu nouze. Jedná se o plátce,
kterým byly usnesením vlády uzavřeny provozovny a dále o lékaře.
Hlasování č. 7, o usnesení, že ZM Schvaluje odpuštění nájmu v důsledku vládního
usnesení o omezení volného pohybu obyvatel a uzavření provozoven, a to z důvodu
zachování dostupnosti služeb občanům, protože by mohlo dojít k ohrožení podnikání
nepříznivou situací. Platnost tohoto usnesení je od vyhlášení stavu nouze do nového
usnesení Vlády ČR, které stav nouze ukončí:
PRO
:
11
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
6. Schválení odložení splatnosti poplatků za svoz komunálního odpadu z OZV
Městyse Klenčí pod Čerchovem č. 5/2019
Starosta uvedl, že jsou čtyři možnosti, jak odložit splatnost poplatků. Nejjednodušší možností
je, že odložení splatnosti vydá starosta městyse, proto také navrhne zastupitelstvu toto
doporučení schválit.
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Hlasování č. 8, o usnesení, že ZM doporučuje starostovi ve věci místních poplatků
za komunální odpad a psy postupovat dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních
poplatcích, tedy nesankcionovat nezaplacení poplatku do 30. 3. 2020 a jeho splatnost
odložit až 30 dnů po zrušení nouzového stavu novým usnesením Vlády ČR:
PRO
:
11
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
7. Diskuse, závěr
Starosta uvedl, že další zasedání ZM proběhne po skončení krizového stavu, nejpozději však
24. 6. 2020.
Zasedání ukončeno v 17:40 hodin.
Zapsal:

Martin FREI v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Přemysl Lamač

……………………

Milan Toman

……………………

Jan Bozděch (starosta)

……………………

