Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 6. veřejného zasedání konaného dne 25. února 2019
Zastupitelstvo městyse:
6.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM ve složení: František Čipera, Milan Toman.

6.2

Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení: Martin Frei, Karel Beneš.

6.3

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

6.4

Bere na vědomí zprávu starosty a místostarosty o plnění usnesení.

6.5

Schvaluje složení komise pro hodnocení dotačních programů městyse pro rok 2019.

6.6

Ukládá komisi pro hodnocení dotačních programů zahájit svoji činnost ihned po skončení
termínu doručení žádostí o dotaci, tj. 31. 5. 2019.

6.7

Bere na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání se zástupci ÚZSVM o možném převodu
objektu čp. 164 do majetku městyse.

6.8

Bere na vědomí zprávu starosty o jednání se starostou města Domažlice ve věci možného
převodu objektu na pozemku p.č. st. 233 KÚ Dolní Folmava v areálu vrcholu Čerchova.

6.9

Ukládá starostovi prověřit nutné zázemí pro nájemce objektu na p.č. st. 233 KÚ Dolní
Folmava.

6.10

Schvaluje plánovací smlouvu na zřízení místní komunikace se zpevněným povrchem
na pozemcích p.č. 666/3 a 734/37 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

6.11

Pověřuje starostovu uzavřením plánovací smlouvy na zřízení místní komunikace
se zpevněným povrchem na pozemcích p.č. 666/3 a 734/37 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

6.12

Schvaluje žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost
v rámci Plzeňského kraje pro rok 2019.

6.13

Schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost
pro rok 2019.

6.14

Pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji
na dopravní obslužnost.

6.15

Schvaluje revokaci usnesení rady městyse č. 4.98 ze dne 8. 10. 2018.

6.16

Schvaluje žádost o prodej části pozemku p.č. 2417/5, druh pozemku ostatní plocha, KÚ
Klenčí pod Čerchovem.

6.17

Schvaluje zpracování GP pro oddělení části pozemku p.č. 2417/5 dle žádosti.

6.18

Neschvaluje žádost o pronájem nebytových prostor v areálu bývalé společnosti Lintech
Solar.

6.19

Ukládá VŽPVUP projednat předmět a podmínky směny pozemků v areálu Šimanuc mlýna
a okolí cyklostezky.

6.20

Schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 4322, druh pozemku trvalý travní
porost KÚ Klenčí pod Čerchovem za hospodářským účelem.

6.21

Ukládá VŽPVUP zajistit přípravu GP a podkladů pro směnu pozemků v lokalitě Šimanuc
mlýna a starostovi zpracování znaleckého posudku na ocenění předmětných pozemků.

6.22

Schvaluje uveřejnění záměru odstranění stavby na pozemku p.č. 1589/1 KÚ Chodov
u Domažlic (parkoviště v Caparticích).

6.23

Bere na vědomí zprávu zastupitele Martina Freie k žádosti na provozování kavárny
a k nájemní smlouvě se společností Auction Zone, s.r.o.

6.24

Schvaluje poskytnutí finančního daru KČT, odbor Domažlice, z.s.
na opravu Kurzovy Věže na Čerchově.

6.25

Pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy s KČT, odbor Domažlice, z.s.

6.26

Bere na vědomí vyrozumění PČR podle § 74 odst. 4 zákona číslo 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve věci poškozené lípy a porušování OZV
městyse Klenčí pod Čerchovem č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.

6.27

Bere na vědomí žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem, p.o. o uzavření MŠ
v době letních prázdnin od 29. 7. 2019 do 30. 8. 2019, žádost o výjimku z počtu dětí v MŠ
v jedné třídě a žádost o udělení souhlasu s přihlášením Masarykovy ZŠ a MŠ do projektu
„Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha“ vyhlášeného MŠMT ČR dne
28. února 2018.

6.28

Schvaluje mimořádný příspěvek pro Masarykovu ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem, p.o.
pro rozloučení dětí s MŠ.

6.29

Bere na vědomí smluvní dokumenty pro zajištění pověřence GDPR v Klenčí
pod Čerchovem se společností GDPR Služby, s.r.o.

6.30

Ukládá starostovi zajistit nového pověřence pro městys Klenčí pod Čerchovem v rámci
GDPR od 1. 4. 2019.

6.31

Schvaluje podání žádostí o dotace dle tab. č. 1.

ve výši 10.000 Kč

Tab. č. 1 – Žádosti o dotaci podávané v rámci městyse Klenčí
Projekt městyse

Dotační program

9. ročník varhanních
koncertů

Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019

Dovybavení informačního
Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro
centra a zlepšení jazykových
rok 2019
dovedností
Městys Klenčí pod
Čerchovem: JSDHO Klenčí
pod Čerchovem – JPO II

2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy - SDH

Rekonstrukce víceúčelového
sportoviště pro školní výuku
Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje
a širokou veřejnost v Klenčí
pod Čerchovem
MK - podél trati a garáží

Výměna hřbitovních vrat

Obnova koupaliště

Podpora obnovy a rozvoje venkova
DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací
Podpora obnovy a rozvoje venkova
DT 117d8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
Podpora obnovy a rozvoje venkova
DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

6.32

Bere na vědomí pozvánku k partnerské návštěvě obce Kleneč dne 11. 5. 2019.

6.33

Schvaluje zapojení do projektu SMO ČR v rámci partnerství mezi obcemi v oblasti
Zakarpatské Ukrajiny.

6.34

Bere na vědomí nařízení vlády č. 202/2018 Sb., které nahrazuje nařízení vlády č. 318/2017
Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

6.35

Schvaluje navýšení odměny za výkon funkce II. místostarosty na částku 5 000 Kč
s platností od 1. 3. 2019.

6.36

Bere na vědomí informaci o odměně městysi ze systému společnosti EKO-KOM, a.s.
za separovaný odpad v IV. čtvrtletí 2018.

6.37

Bere na vědomí žádost o výměnu oken v bytovém domě čp. 330.

6.38

Schvaluje dofinancování podílu při pořízení CAS pro JSDH Klenčí pod Čerchovem
z rozpočtu městyse, resp. vlastních finančních prostředků.

6.39

Bere na vědomí zprávu hlavní inventární komise.

6.40

Schvaluje vyřazení majetku k 31. 12. 2018 dle návrhu hlavní inventární komise.

6.41

Schvaluje ukončení nájemní smlouvy dle žádosti o ukončení nájemního vztahu na byt
v domě čp. 330.

6.42

Schvaluje přidělení bytu v objektu čp. 330.

6.43

Schvaluje návrh kupní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
na pozemek p.č. 746/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

6.44

Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy s ÚZSVM na koupi pozemku p.č. 746/5 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.

6.45

Schvaluje smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci pro II. etapu projektu Akční spolek
Čerchov plus: „Přeshraniční region Gibacht / Čerchov – aktivně v přírodě“.

6.46

Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci pro II. etapu
projektu Akční spolek Čerchov plus: „Přeshraniční region Gibacht / Čerchov – aktivně
v přírodě“.

6.47

Bere na vědomí návrh směnné smlouvy mezi Městysem Klenčí pod Čerchovem
a společností Chodská obchodní společnost, s.r.o. na část pozemku p.č. 2729 za část
pozemku 1679/3 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

6.48

Ukládá starostovi zajistit znalecký posudek na ocenění pozemků p.č. 2729 a 1679/3 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.

6.49

Bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2019 platnou k 28. 2. 2019.

6.50

Schvaluje přijetí věcného daru od společnosti FinalKom, s.r.o. pro soutěž o ceny v rámci
IV. Plesu městyse 2019.

6.51

Pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy se společností FinalKom, s.r.o.

6.52

Schvaluje navýšení nájemních smluv o inflaci dle návrhu FV.

6.53

Ukládá starostovi ve spolupráci s právní zástupkyní připravit návrh nájemní smlouvy
na pronájem restaurace U nádraží.

6.54

Ukládá členům ZM provést fyzickou kontrolu ZŠ a MŠ, aby se seznámili se současným
stavem budov a nedostatky.

6.55

Bere na vědomí navržené řešení na odstranění hlučnosti z areálu závodu STEATIT s.r.o.
v prostorách přípravny keramických hmot.

6.56 Bere na vědomí zprávy o činnosti výborů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 26. 3. 2019 v 17:00.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce) a
způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 6. 3. 2019

……………………………

Sejmuto dne: 25. 3. 2019

……………………………

