Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 11. veřejného zasedání konaného dne 30. července 2019
Zastupitelstvo městyse:
11.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Karla Beneše a Milana Tomana.

11.2

Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Přemysl Lamač a Karel Hula.

11.3

Schvaluje přijetí finančního daru od společnosti Steatit s.r.o. na pořízení CAS pro JSDH
Klenčí pod Čerchovem.

11.4

Schvaluje přijetí finančního daru od společnosti VS Čerchov a.s. na pořízení CAS pro JSDH
Klenčí pod Čerchovem.

11.5

Pověřuje starostu městyse uzavřením darovacích smluv k finančním darům dle usnesení
11.3 a 11.4.

11.6

Bere na vědomí znalecké posudky na vozidla Liaz CAS 25 – RTHP Š 706, CAS Karosa K25 L
101 v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem a Škoda CAS 25 Š 706 RTHP v majetku obce
Díly.

11.7

Schvaluje směnu vozidla CAS Karosa K25 L 101 v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem
za vozidlo Škoda CAS 25 Š 706 RTHP.

11.8

Pověřuje starostu městyse uzavřením směnné smlouvy na vozidla dle usnesení 11.7 s obcí
Díly.

11.9

Schvaluje prodej vozidla Liaz CAS 25 – RTHP Š 706 v hodnotě 40 000 Kč společnosti
ZEMPRA KL s.r.o., sídlem V Potokách 17, 250 68 Husinec, IČO: 29013526.

11.10 Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy na vozidlo Liaz CAS 25 – RTHP Š 706.
11.11 Bere na vědomí variantní nabídky na havarijní pojištění vozidla SCANIA P 500 B4X4 – HZ
a zvolenou nabídku od společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.
11.12 Schvaluje kolektivní úrazové pojištění pro Městys Klenčí pod Čerchovem a členy jednotky
sboru dobrovolných hasičů městyse Klenčí pod Čerchovem pro školení, výcvik, soutěže
a zásahy dle nabídky společnosti UNIQA pojišťovna a.s.
11.13 Pověřuje starostu uzavřením pojistné smlouvy se společností UNIQA pojišťovna, a.s. dle
usnesení 11.12.
11.14 Schvaluje dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720640002 majetku městyse se společností
Kooperativa pojišťovna a.s. na pojištění části sportovního areálu městyse Klenčí pod
Čerchovem.
11.15 Pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 6 k pojistné smlouvě se společností Kooperativa
pojišťovna a.s.

11.16 Bere na vědomí upřesnění žádosti na pronájem části pozemku p.č. 1747/2 KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
11.17 Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1747/2 KÚ Klenčí pod
Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o výměře 150 m2.
11.18 Schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2019 platnou k 31. 7. 2019.
11.19 Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Rekonstrukce topného systému v sále KD
u nádraží se společností Sani-top-Centrum s.r.o.
11.20 Pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 1 se společností Sani-Top-Centrum s.r.o.
na rekonstrukci topného systému v sále KD u nádraží.
11.21 Schvaluje zadání veřejné zakázky: „Demontáž podstatných částí 1 ks původního výtahu
a dodávka a montáž podstatných částí na 1 ks výtahu podle technické specifikace
č. C5KF897R“ společnosti OTIS a.s., sídlem J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČO:
42324254.
11.22 Schvaluje podstatné náležitosti smlouvy o dílo se společností OTIS a.s. na akci „Demontáž
podstatných částí 1 ks původního výtahu a dodávka a montáž podstatných částí na 1 ks
výtahu podle technické specifikace č. C5KF897R“.
11.23 Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo se společností OTIS a.s. dle usnesení 11.21
a 11.22.
11.24 Schvaluje zamýšlený záměr směny části pozemku p.č. 4258 a 4264 oba KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
11.25 Ukládá starostovi zajistit znalecké posudky na pozemky p.č. 4258 a 4264 KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
11.26 Ukládá starostovi a VŽVUP připravit podklady pro směnu části pozemků p.č. 4258 a 4264
KÚ Klenčí pod Čerchovem.
11.27 Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v programu Podpora činnosti
informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2019 na akci: Dovybavení
informačního centra.
11.28 Schvaluje smlouvu s ÚZSVM o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
a o zřízení věcného práva k podpisu týkající se pozemku p.č. 1742/18 KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
11.29 Pověřuje starostu uzavřením smlouvy s ÚZSVM o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva k podpisu týkající se pozemku p.č.
1742/18 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
11.30 Schvaluje revokaci usnesení č. 10.19.
11.31 Schvaluje zadání veřejné zakázky ošetření významných stromů společnosti Ing. Jan
Spěváček, Čermná 6, 342 01 Hrádek u Sušice, IČO: 64389561.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 28. 8. 2019 v 18:00.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 11. 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. 8. 2019

……………………………

Sejmuto dne: 23. 8. 2019

……………………………

