Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 45. veřejného zasedání konaného dne 23. února 2022
Zastupitelstvo městyse:
45.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM paní Františku Tichou a pana Milana
Tomana.

45.2

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

45.3

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

45.4

Schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v rámci
veřejné dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2022.

45.5

Schvaluje smlouvu na poskytnutí účelové dotace pro dopravní obslužnost na veřejnou
dopravu v rámci Plzeňského kraje pro rok 2022.

45.6

Schvaluje koupi pozemku p. č. 3204, druh pozemku orná půda, o výměře 343 m2
zapsaném na LV č. 1453 za 1 Kč, pozemku p. č. 3206, druh pozemku orná půda, o výměře
395 m2 zapsaném na LV č. 826 za 1 Kč, pozemku p. č. 3211, druh pozemku orná půda,
o výměře 186 m2 zapsaném na LV č. 35 za 1 Kč a pozemek p. č. 3219, druh pozemku orná
půda, o výměře 392 m2 zapsaném na LV č. 253 za 1 Kč všechny uvedené pozemky v KÚ
Klenčí pod Čerchovem.

45.7 Pověřuje starostu uzavřením kupních smluv na pozemky p. č. 3204, 3206, 3211, 3219 vše
KÚ Klenčí pod Čerchovem.
45.8

Schvaluje směnu pozemků p. č. 2370, o výměře 1 321 m2, druh pozemku trvalý travní
porost, p. č. 2375/5 o výměře 1 071 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 2157/7
o výměře 613 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 2363/2 o výměře 542 m2, druh
pozemku trvalý travní porost, p. č. 2362 o výměře 216 m2, druh pozemku trvalý travní
porost, p. č. 2367 o výměře 212 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 2361
o výměře 254 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. č. 2381/3 o výměře 42 m2, druh
pozemku ostatní plocha vše zapsané na LV 1 v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem
v KÚ Klenčí pod Čerchovem za pozemky: p. č. 3354 o výměře 3 092 m2, druh pozemku
orná půda, p. č. 2866 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. č. 2867 o výměře
22 m2, druh pozemku ostatní plocha vše na LV 931 v KÚ Klenčí pod Čerchovem,
a to úplatnou formou.

45.9

Pověřuje starostu uzavřením směnné smlouvy na směnu pozemků p. č. 2370, 2375/5,
2157/7, 2363/2, 2362, 2367, 2361, 2381/3 za pozemky p. č. 3354, 2866 a 2867 vše KÚ
Klenčí pod Čerchovem.

45.10 Schvaluje prodej pozemku p. č. 734/31, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 5 m 2 KÚ
Klenčí pod Čerchovem za cenu stanovenou zastupitelstvem jako obvyklou ve výši 300
Kč/m2 dle žádosti a vyhlášeného záměru.

45.11 Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 734/31 KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
45.12 Schvaluje směnu pozemků p. č. 262/4, druh pozemku ostatní plocha o výměře 554 m 2
a 262/6, druh pozemku ostatní plocha o výměře 336 m2 KÚ Jindřichova Hora za pozemek
p. č. 557/1, druh pozemku ostatní plocha o výměře 904 m2 KÚ Lísková u Nemanic dle
žádosti a záměru směny uvedených pozemků jako úplatnou.
45.13 Pověřuje starostu uzavřením směnné smlouvy ke směně pozemků p. č. 262/4 a 262/6 oba
KÚ Klenčí pod Čerchovem za pozemek p. č. 557/1 KÚ Lísková u Nemanic.
45.14 Bere na vědomí žádost o směnu pozemků p. č. 4139 druh pozemku lesní pozemek
o výměře 584 m2 a p. č. 3151 druh pozemku ostatní plocha o výměře 1230 m2 oba KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
45.15 Ukládá starostovi projednat podmínky směny dle žádosti podle usnesení 45.14.
45.16 Ukládá starostovi připravit návrh na směnu ve věci žádosti o směnu pozemků p. č. 3793/1
za pozemek 4342 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
45.17 Bere na vědomí žádosti k pronájmu části pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem
za účelem užívání zahrady.
45.18 Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem za účelem
užívání zahrady dle jejich žádosti a vyhlášeného záměru.
45.19 Neschvaluje žádost o pronájem prostor v průmyslovém areálu na adrese Klenčí
pod Čerchovem č. p. 1.
45.20 Schvaluje pronájem kanceláře č. 4 za stanovených podmínek v objektu v průmyslovém
areálu na adrese Klenčí pod Čerchovem čp. 1.
45.21 Bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor v průmyslovém areálu na adrese
č. 1 za účelem výroby.
45.22 Ukládá starostovi a zastupiteli Freiovi projednat se žadatelem podmínky pronájmu
a požadavky na úpravu prostor.
45.23 Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017234/VB/003
Klenčí pod Č., DO, č. parc. 284/2 – kNN se společností ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení
společností Senergos, a.s. se sídlem Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice, IČO:
26915413.
45.24 Pověřuje starostu uzavřením smlouvy se společností Senergos, a.s.
45.25 Bere na vědomí informaci starosty o výsledku jednání s dotčenými obcemi ve věci
spolufinancování provozu Sběrného dvora v Klenčí pod Čerchovem.
45.26 Schvaluje podmínky pro ukládání tříděných odpadů v rámci Sběrného dvora Klenčí pod
Čerchovem pro dotčené obce formou rozdělení dle počtu obyvatel.
45.27 Pověřuje starostu jednáním o formě spolufinancování sběrného dvora dotčenými obcemi
a přípravu smluv pro schválení zastupitelstvem.
45.28 Bere na vědomí projektovou dokumentaci pro osazení dopravního značení pro omezení
vozidel nad 3,5 t do lokality ke hřbitovu.

45.29 Ukládá starostovi jednat se společností Google Czech Republic, s.r.o. o zanesení
dopravního omezení na komunikaci Klenčí – Chodov do mapových podkladů.
45.30 Ukládá starostovi zajistit nabídky na akci osazení dopravního značení dle usnesení 45.28.
45.31 Schvaluje přípravu zadávacího řízení na akci: Projektová příprava pro místní komunikaci
č. 10c dle pasportu místních komunikací v celé její délce.
45.32 Schvaluje přípravu zadávacího řízení na akci: Projektová příprava pro MK od bytovek
(křižovatka komunikace 1c, 7c a 8c) po křižovatku komunikací 1c a 15c.
45.33 Bere na vědomí projektovou dokumentaci na akci: „Oprava schodů ke kostelu.“
45.34 Ukládá starostovi provést zadávací řízení na akci: „Oprava schodů ke kostelu.“
45.35 Bere na vědomí informaci starosty o dotačních možnostech pro opravu hřbitovní zdi
a pomníků.
45.36 Schvaluje opravu pomníku – Středový kříž na hřbitově dle restaurátorského záměru
a předložené cenové kalkulace.
45.37 Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s restaurátorem.
45.38 Ukládá starostovi připravit návrh na kamerový systém u zdravotního střediska včetně
možnosti hlídání dopravních přestupků.
45.39 Ukládá starostovi a VŽPVUP připravit návrh na řešení žlabů u kaple sv. Vojtěcha a u tzv.
„Lágrů“.
45.40 Bere na vědomí projektovou dokumentaci na izolaci suterénu budovy základní školy.
45.41 Ukládá starostovi spolu s pověřeným pracovníkem úřadu městyse podat žádost o dotaci
do vhodného dotačního titulu v případě jeho otevření.
45.42 Bere na vědomí podané žádosti o dotaci v rámci PK:
PSOV – rekonstrukce baru na kavárnu,
Modernizace sportovišť – Zázemí pro tenisové kurty,
Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památkových
rezervací a zón 2022– Oprava schodů ke kostelu.
45.43 Schvaluje podání žádostí do dotačních programů:
Odstranění havarijních stavů – Demolice části komínového tělesa u bytového domu
čp. 292
Adaptační opatření v přírodě – údržba stromů a zároveň výsadba nových stromů – pokud
budeme mít vše potřebné připraveno – cca 100 000 Kč
Vodohospodářská struktura – Výstavba stoky D kanalizace do lokality ke hřbitovu
Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2022 – Pořízení
mobiliáře pro návštěvníky.
Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2022 – Varhanní koncerty 2022
45.44 Schvaluje žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem p. o. o navýšení ročního
příspěvku na provoz.

45.45 Bere na vědomí informaci starosty o termínu návštěvy partnerské obce Kleneč v Klenčí
pod Čerchovem dne 28. 5. 2022.
45.46 Bere na vědomí žádost obyvatel čp. 289 o pokácení 4 jehličnatých stromů a vyřezání
a úpravu stávajících okrasných dřevin před tímto objektem.
45.47 Ukládá VŽPVUP připravit vyjádření k žádosti obyvatel čp. 289 o pokácení 4 jehličnatých
stromů a vyřezání a úpravu stávajících okrasných dřevin před tímto objektem.
45.48 Schvaluje přidělení bytu v objektu čp. 330 o velikosti 2+1.
45.49 Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2022 platné k 28. 2. 2022.
45.50 Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 platné k 28. 2. 2022.
45.51 Schvaluje pro volební období v letech 2022 – 2026 členy zastupitelstva městyse
v celkovém počtu 15 členů.
45.52 Bere na vědomí protokol o výsledku kontroly České inspekce životního prostředí ve věci
hospodaření s odpady.
45.53 Bere na vědomí protokol o auditu o ověření správnosti a úplnosti údajů, vykazovaných
Městysem Klenčí pod Čerchovem v rámci systému EKO-KOM, a.s.
45.54 Bere na vědomí zprávu hlavní inventární komise k inventuře majetku městyse za rok
2021.
45.55 Schvaluje vyřazení majetku dle návrhu hlavní inventární komise k 31. 12. 2021.
45.56 Bere na vědomí zprávu finančního výboru o činnosti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 23. 3. 2022 v 17:30.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 45. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 28. 2. 2022

……………………………

Sejmuto dne: 17. 3. 2022

……………………………

