Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 16. veřejného zasedání konaného dne 27. listopadu 2019
Zastupitelstvo městyse:
16.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Jiřího Anderleho a Karla Beneše.

16.2

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

16.3

Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a usnesení starosty.

16.4

Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů.

16.5

Schvaluje oddělení části pozemku p.č. 3867 KÚ Klenčí pod Čerchovem v majetku městyse
Klenčí pod Čerchovem pro pořízení geometrického plánu.

16.6

Schvaluje pořízení GP na oddělení části pozemku 3967 KÚ Klenčí pod Čerchovem pro
budoucí směnu pozemků.

16.7

Schvaluje pronájem garážového stání v objektu bývalé kotelny u bytového domu čp. 292
dle žádosti a vyhlášeného záměru.

16.8

Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku
ostatní plocha dle žádosti a vyhlášeného záměru.

16.9

Bere na vědomí zprávu zastupitelky paní Františky Tiché o výsledku jednání se společností
Vinička s.r.o.

16.10 Schvaluje pronájem nebytových prostor v budově č. p. 123 na pozemku parc. č. st. 318
o výměře 30 m2, nebytové prostory v budově č. p. 140 na pozemku parc. č. st. 143/2
o výměře 22 m2, část pozemku parc. č. 143/2 mezi objektem č. p. 140 a objektem č. p. 123
o výměře 120 m2, vše v katastrálním území Klenčí pod Čerchovem dle žádosti
a vyhlášeného záměru.
16.11 Schvaluje předběžně nabídku ÚZSVM a koupi objektu Klenčí pod Čerchovem čp. 164
za navrženou kupní cenu.
16.12 Ukládá starostovi dojednat s ÚZSVM podmínky prodeje objektu včetně kupní smlouvy a tu
předložit ZM ke schválení.
16.13 Bere na vědomí žádost o instalaci elektronického vrátného ve zdravotním středisku.
16.14 Bere na vědomí zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Městys Klenčí
pod Čerchovem v roce 2019.
16.15 Schvaluje žádost VOŠ, OA a SZŠ Domažlice o finanční dar a finanční dar ve výši 5000 Kč
na oslavu 70 let založení.
16.16 Ukládá starostovi uzavřít darovací smlouvu s VOŠ, OA a SZŠ Domažlice dle usnesení 16.15.
16.17 Schvaluje žádost o novou nájemní smlouvu na dobu určitou platnou do 30. 6. 2020.

16.18 Schvaluje neprodloužení smlouvy s nájemníkem v objektu čp. 330 a termín pro předání
bytu do 31. 1. 2020.
16.19 Bere na vědomí stížnost obyvatel objektu čp. 330 na rušení nočního klidu v tomto
objektu.
16.20 Bere na vědomí správu starosty o dalším postupu ve věci vydání nového ÚP.
16.21 Schvaluje smlouvu o zajištění kolektivního plnění provozovatele solárních elektráren se
společností RETELA, s.r.o., sídlem Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad, IČO:
27243753.
16.22 Schvaluje dotační programy městyse pro rok 2020 v programech: Podpora činnosti dětí
a mládeže s alokací 140 000 Kč, Podpora spolkové činnosti s alokací 60 000 Kč a Podpora
kulturních a kulturně-společenských akcí s celkovou s alokací 50 000 Kč.
16.23 Schvaluje podmínky pro participační rozpočet včetně navržených akcí pro rok 2020
a v rozpočtu městyse uvolnění částky 200.000 Kč.
16.24 Schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2019 platné k 30. 11. 2019.
16.25 Bere na vědomí rozpočtovou změnu Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem č. 1/2019
platnou k 30. 11. 2019.
16.26 Schvaluje žádost o příspěvek Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem na rozloučení
s odcházejícími dětmi do 1. třídy ZŠ.
16.27 Neschvaluje poskytnutí finančního daru pro Masarykovu ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem
na otevření zahrady MŠ pro veřejnost v roce 2020.
16.28 Schvaluje odměnu pro pány Jiřího Anderleho a J. O. v celkové výši 3 000 Kč
za organizování a zajištění pořádku při Martinské pouti.
16.29 Neschvaluje žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava.
16.30 Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze vstupného a tuto
vyhlášku vydává.
16.31 Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů a tuto vyhlášku
vydává.
16.32 Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství a tuto vyhlášku vydává.
16.33 Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu a tuto
vyhlášku vydává.
16.34 Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a tuto vyhlášku vydává.
16.35 Schvaluje a vydává plán činnosti orgánů městyse Klenčí pod Čerchovem při vzniku
mimořádné události a krizové situace Městyse Klenčí pod Čerchovem účinný od 1. 1.
2020.
16.36 Ukládá místostarostovi Přemyslu Lamačovi přípravu požárního řádu městyse.

16.37 Schvaluje vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor části průmyslového areálu čp.
1.
16.38 Bere na vědomí žádost Spolku Jindřichova Hora o opravu komunikace na pozemcích p.č.
2264, 309, 3101, 312 a 313 KÚ Jindřichova Hora.
16.39 Ukládá starostovi a místostarostovi Přemyslu Lamačovi projednat nápravu na opravu MK
v oblasti Jindřichovi Hory.
16.40 Bere na vědomí složení inventárních komisí a inventární příkaz pro inventuru majetku
městyse Klenčí pod Čerchovem.
16.41 Neschvaluje žádost Military Car Clubu Plzeň, z.s. o finanční dar na příjezd kolony
historických vozidel.
16.42 Neschvaluje žádost obce Díly o poskytnutí finančního daru na spolufinancování bojové
ukázky Klubu 4. obrněné divize Plzeň.
16.43 Bere na vědomí zprávy o činnosti výboru kontrolního, finančního výboru, výboru pro
životní prostředí, výstavbu a územní plánování; výboru pro kulturu, sport a osady.
16.44 Ukládá předsedům výborů připravit plán činnosti výborů a předložit jej na dalším zasedání
ZM ke schválení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 18. 12. 2019 v 17:00.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 4. 12. 2019

……………………………

Sejmuto dne: 30. 12. 2019

……………………………

