Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 10. veřejného zasedání konaného dne 24. června 2019
Zastupitelstvo městyse:
10.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Františka Čiperu a Václava Karáska.

10.2

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

10.3

Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů, a usnesení starosty.

10.4

Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení.

10.5

Bere na vědomí podklady pro směnu části pozemků p.č. 4109 a 4177 KÚ Klenčí pod
Čerchovem.

10.6

Schvaluje vyhlášení záměru směny pozemku 4109/2 nově vzniklý z pozemku p.č. 4109
druh pozemku trvalý travní porost o výměře 778 m2 za pozemek p.č. 4177/2 nově vzniklý
z pozemku p.č. 4177 druh pozemku ostatní plocha o výměře 778 m2 formou úplatnou á 20
Kč m2 dle znaleckých posudků č. 3026/26/2019 a 3025/25/2019.

10.7

Schvaluje propachtování pozemku p.č. 4316, druh pozemku trvalý travní porost dle
vyhlášeného záměru a žádosti.

10.8

Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2876/1 o výměře 20 m2 druh pozemku ostatní
plocha dle vyhlášeného záměru a žádosti.

10.9

Bere na vědomí možnou směnu části pozemků p.č. st. 113, za pozemky p.č. 737/5, část st.
112, 136/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

10.10 Ukládá starostovi zajistit znalecký posudek na pozemky p.č. st. 113, 737/5, st. 112 a 136/2
KÚ Klenčí pod Čerchovem.
10.11 Bere na vědomí podklady pro směnu pozemků p.č. 4340 a 3811, 3815, 3816 a část
pozemku p.č. 3793 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
10.12 Schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku p.č. 4340 druh pozemku trvalý travní
porost za pozemky p.č. 3811 druh pozemku trvalý travní porost, 3815 druh pozemku
a pozemek p.č. 3793/2 nově vzniklý z pozemku p.č. 3793 o výměře 1436 m2 druh
pozemku orná půda vše KÚ Klenčí pod Čerchovem bezúplatnou formou dle znaleckých
posudků č. 3027/27/2019 a 3028/28/2019.
10.13 Bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 1747/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
10.14 Ukládá starostovi projednat upřesnění žádosti na pronájem části pozemku p.č. 1747/2 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
10.15 Schvaluje smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a souhlasu o právu provést stavbu na pozemku p.č. 3867 KÚ Klenčí pod Čerchovem se
společností První chodská develop, a.s.

10.16 Schvaluje souhlas s provedením stavby realizovanou společností ENERGON Dobříš, s.r.o.
na pozemcích p.č. 4145, 4225, 4187, 4145, 4216, 4267, 4225, 4263, 4187 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
10.17 Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IE-12-0007558/VB/001 (P 10964) (Klenčí pod Čerchovem, DO – obnova vedení
NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení ENERGON Dobříš, s.r.o., sídlem
Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš, IČO: 25727362.
10.18 Schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse Klenčí
pod Čerchovem v programech:
•

2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy

•

Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019

•

Ochrana přírody 2019

•

Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019

10.19 Schvaluje zadání veřejné zakázky ošetření významných stromů společnosti GAN –
Ing. Karel Kuneš, sídlem Klenčí pod Čerchovem 59, 345 34 Klenčí pod Čerchovem.
10.20 Bere na vědomí zprávu komise pro dotační programy městyse.
10.21 Schvaluje dotační podporu dle doporučení komise bez navýšení rozpočtu v programech:
•

Podpora činnosti dětí a mládeže

•

Podpora spolkové činnosti

10.22 Schvaluje veřejnosprávní smlouvy na poskytnuté příspěvky dle usnesení č. 10.21.
10.23 Bere na vědomí žádost VRMKO, z.s. o příspěvek z rozpočtu městyse.
10.24 Bere na vědomí zprávu komise pro otevírání obálek na zakázku: Klenčí pod Čerchovem –
Rekonstrukce opěrné zdi na pozemku p.č. 2417/10 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
10.25 Schvaluje zadání zakázky Klenčí pod Čerchovem – Rekonstrukce opěrné zdi na pozemku
p.č. 2417/10 KÚ Klenčí pod Čerchovem dle doporučení komise společnosti Ing. Oldřich
Kovařík, sídlem Chodov 208, 345 33 Trhanov, IČO: 69941050.
10.26 Schvaluje smlouvu o dílo se společností Ing. Oldřich Kovařík, sídlem Chodov 208, 345 33
Trhanov, IČO: 69941050.
10.27 Bere na vědomí možnost dotační podpory a návrh rozpočtu na akci „Tvorba pasportů,
generelů pro strategické řízení obce Klenčí pod Čerchovem“ pro dotační titul z operačního
programu Zaměstnanost specifický cíl 4.1.1.
10.28 Bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 6/2019 platnou k 30. 6. 2019.
10.29 Schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2019 platnou k 30. 6. 2019.
10.30 Bere na vědomí stanovisko Plzeňského kraje v rámci ZUR k návrhu ÚP pro veřejné
projednání.

10.31 Bere na vědomí žádost ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem o rozdělení na dvě příspěvkové
organizace.
10.32 Ukládá starostovi a zástupci městyse ve školské radě prověřit možnost, náležitosti
a důsledky rozdělení Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem na dvě příspěvkové
organizace.
10.33 Neschvaluje žádost MěÚ Domažlice o odstranění stavby na pozemku p. č. 233 KÚ Dolní
Folmava.
10.34 Bere na vědomí oznámení o návrhu opatření obecné povahy – omezení užívání pitné vody
v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
10.35 Schvaluje přidělení bytu 2+1 dle žádosti.
10.36 Neschvaluje žádost o koupi části pozemku p.č. 2876/1 a 734/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
10.37 Bere na vědomí výstupy XVII. Sněmu SMO ČR v Ostravě.
10.38 Schvaluje žádost o změnu parkovacího místa v objektu bývalé kotelny u domu čp. 292.
10.39 Neschvaluje žádost společnosti Steatit s.r.o. o koupi pozemku p.č. 562/3 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
10.40 Schvaluje kupní smlouvu se SMOPK na pořízení kontejneru typu Abroll o objemu 24 m3.
10.41 Schvaluje přijetí daru a darovací smlouvu se společností Lesy ČR s.p. na finanční dar
pro provoz Domu přírody Českého lesa ve výši 50 000 Kč.
10.42 Ukládá starostovi zajistit aktualizovaný rozpočet opravy komunikace na pozemku p.č.
2417/16 KÚ Klenčí pod Čerchovem dle výstupů z místního šetření.
10.43 Bere na vědomí zprávy z výborů o činnosti.
10.44 Schvaluje změnu termínů zasedání zastupitelstva v 2. polovině roku 2019.
10.45 Ukládá starostovi prověřit nájemní vztah v restauraci u Nádraží a případné porušení
nájemní smlouvy.
10.46 Ukládá kontrolnímu výboru prověřit oplocení pozemku p.č. 2419/12.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 28. 8. 2019 v 18:00.
Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 2. 7. 2019

……………………………

Sejmuto dne: 22. 7. 2019

……………………………

