Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 39. veřejného zasedání konaného dne 22. září 2021
Zastupitelstvo městyse:
39.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pana Karla Hulu a Jiřího Anderleho.

39.2

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

39.3

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

39.4

Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1747/4, druh pozemku zahrada, o výměře 84 m 2
KÚ Klenčí pod Čerchovem za účelem skladování dřeva dle vyhlášeného záměru a žádosti.

39.5

Neschvaluje žádost o prodej pozemku p.č. 1747/4 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

39.6

Neschvaluje část žádosti o prodej pozemku v případě p.č. 2375/5 KÚ Klenčí pod
Čerchovem.

39.7

Schvaluje vyhlášení záměru směny pozemků p.č. 2370, 2157/7, 2363/2, 2362, 2367
a 2361, 2381/3 vše v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem dle LV 1 KÚ Klenčí pod
Čerchovem za pozemky: 3354, 2866 a 2867 vše dle LV 931 KÚ Klenčí pod Čerchovem,
směna bude provedena úplatnou formou dle znaleckého posudku k ocenění všech
předmětných pozemků.

39.8

Schvaluje pronájem garážového stání v objektu městyse Klenčí pod Čerchovem čp. 285 Zdravotní středisko dle vyhlášeného záměru a žádosti.

39.9

Schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2021 platné k 30. 9. 2021.

39.10 Bere na vědomí žádost obyvatel horní části městyse Klenčí pod Čerchovem o změnu
dopravního značení na místní komunikaci č. 25c dle pasportu místních komunikací Klenčí
pod Čerchovem.
39.11 Ukládá VŽPVUP připravit návrh řešení dopravní situace na místní komunikaci č. 25c
k projednání s dotčenými orgány.
39.12 Neschvaluje žádost spolku NAŠE ODPADKY, z.s. o dar na činnost.
39.13 Schvaluje ekologickou likvidaci výrobní linky a všech zařízení v průmyslovém areálu
městyse Klenčí pod Čerchovem na adrese čp. 1 a v budově na pozemku p.č. st. 593 KÚ
Klenčí pod Čerchovem dle všech známých skutečností.
39.14 Ukládá starostovi, místostarostovi Františku Čiperovi a zastupiteli Martinu Freiovi zajistit
veškerou administrativu ve věci likvidace zařízení dle usnesení 39.13.
39.15 Neschvaluje vydání souhlasu městyse se stavbou na pozemku p.č. st. 327 KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
39.16 Schvaluje DPP se zastupitelem panem Martinem Freiem na zimní i letní údržbu v KÚ Klenčí
pod Čerchovem.

39.17 Schvaluje DPP s panem Janem Bozděchem na zimní i letní údržbu v rámci KÚ Klenčí
pod Čerchovem s mzdou ve výši 0 Kč a bez jakéhokoliv nároku na jakoukoliv odměnu.
39.18 Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k akci Výměna hřbitovních vrat ze dne 1. 6. 2021
se smluvní stranou s posunutím termínu plnění do 30. 11. 2021.
39.19 Pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle usnesení č. 39.18.
39.20 Ukládá zastupitelce paní Františce Tiché připravit etický kodex pro zaměstnance a volené
zástupce Městyse Klenčí pod Čerchovem.
39.21 Bere na vědomí zprávy z výborů kontrolního, pro kulturu a sport a pro výstavbu a územní
plánování.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 19. 10. 2021 v 18:30.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 39. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 29. 9. 2021

……………………………

Sejmuto dne: 15. 10. 2021

……………………………

