Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 3. veřejného zasedání konaného dne 28. listopadu 2018
Zastupitelstvo městyse:
3.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pana Václava Karáska, pana Karla Hulu.

3.2

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

3.3

Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů.

3.4

Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení.

3.5

Schvaluje dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720640002 majetku městyse Klenčí
pod Čerchovem se společností Kooperativa pojišťovna, a.s.

3.6

Schvaluje Plán obnovy vodovodu a kanalizací Městyse Klenčí pod Čerchovem na roky 2019
– 2028.

3.7

Schvaluje roční vyúčtování a kalkulaci vodného a stočného pro rok 2019.

3.8

Neschvaluje SoSB kupní se společností ECO Holding s.r.o. na prodej movitého majetku
v průmyslovém areálu Klenčí pod Čerchovem čp. 1.

3.9

Bere na vědomí vyjádření zástupkyně SÚS PK, p.o. ve věci vyústění lesních cest na
komunikaci II/189.

3.10

Ukládá starostovi a výboru pro životní prostření, výstavbu a územní plánování vyvolat
místní šetření se SUS PK.

3.11

Neschvaluje žádost o příspěvek Diecézní charity v rámci Svazku Domažlicko.

3.12

Neschvaluje pořízení bankomatu ATM Business Development Executive.

3.13

Schvaluje žádost o zahrnutí záměru do nového územního plánu na pozemku p.č. 3517 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.

3.14

Schvaluje navýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadu pro právnické osoby v rámci
odpadového systému městyse o DPH.

3.15

Bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 1576/4 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

3.16

Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1576/4 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.

3.17

Schvaluje žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 4197 za účelem umístění
čističky odpadních vod.

3.18

Ukládá starostovi připravit a uzavřít ve spolupráci s právní zástupkyní městyse smlouvu
o věcném břemenu dle žádosti.

3.19

Revokuje usnesení rady městyse č. 13.38 z 38. zasedání dne 20. 6. 2018.

3.20

Ukládá VŽPVUP projednat konkrétní předmět a podmínky směny pozemků.

3.21

Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16/2018 a 17/2018 obě platná k 30. 11. 2018.

3.22

Bere na vědomí aktuální stav dlužníků v bytovém, nebytovém hospodářství a za likvidaci
komunálních odpadů k 31. 10. 2018.

3.23

Schvaluje pronájem bytu 1+kk v bytovém domě čp. 330.

3.24

Schvaluje odměnu za zpracování knihy Příběhy pošt ve výši 30.000,- Kč.

3.25

Schvaluje podíl městyse na vydání publikace Příběhy pošt ve výši 40.000,- Kč, jako
příspěvek pro spolek Chodsko žije, z.s.

3.26

Schvaluje pořízení dopravní informativní značky Vesnická památková zóna Klenčí
pod Čerchovem ke kruhovému objezdu o obce Draženov.

3.27

Ukládá starostovi jednat se společností PasProRea s.r.o. o možnostech provedení
dopravní informativní značky u kruhového objezdu u obce Draženov.

3.28

Bere na vědomí vyjádření KÚ Plzeňského kraje k žádosti o změnu a aktualizaci Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje 2018 v oblasti pod společností STEATIT
s.r.o.

3.29

Bere na vědomí oznámení o zahájení přezkoumání Krajského úřadu Plzeňského kraje ÚSC
Klenčí pod Čerchovem.

3.30

Bere na vědomí příkaz k inventarizaci majetku městyse Klenčí k 31. 12. 2018.

3.31

Bere na vědomí zprávu o konání XVI. mimořádném sněmu SMO ČR.

3.32

Bere na vědomí výši příspěvku městyse na dopravní obslužnost v rámci Plzeňského kraje
pro rok 2019.

3.33

Bere na vědomí vyhodnocení soutěže Domažlicko s mobilem v kapse v rámci Svazku
Domažlicko 2018 a porovnání s předchozími roky.

3.34

Schvaluje odměnu v celkové výši 2 500 Kč za udržování veřejného pořádku na Martinské
pouti.

3.35

Bere na vědomí zprávu z výboru finančního a pro kulturu a sport.

3.36

Ukládá předsedům výborů připravit pro následující zasedání ZM plán činnosti výborů
na rok 2019.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 20. 12. 2018 v 19:00
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.
Vyvěšeno dne: 5. 12. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 21. 12. 2018

……………………………

