Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 46. veřejného zasedání konaného dne 23. března 2022
Zastupitelstvo městyse:
46.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pana Milana Tomana a pana Václava
Karáska.

46.2

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

46.3

Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a zápis z porady s místostarosty.

46.4

Bere na vědomí informaci starosty o hmotné pomoci směřované uprchlíkům z Ukrajiny
nacházejícím se na území městyse Klenčí pod Čerchovem.

46.5

Schvaluje využití položky krizové řízení v rámci rozpočtu městyse pro rok 2022 řízení
na hmotnou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny na území městyse Klenčí pod Čerchovem.

46.6

Bere na vědomí informaci starosty o odmítnutí pronájmu části pozemku p. č. 2876/1 KÚ
Klenčí pod Čerchovem ze strany schváleného žadatele.

46.7

Schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem za účelem
užívání jako zahrady dle záměru a její žádosti.

46.8

Bere na vědomí žádost o alternativní řešení prostor k pronájmu pro hudební skupinu.

46.9

Schvaluje vyhlášení
na pozemku p. č.
o výměrách:
Místnost
2.13
Místnost
2.15
Místnost
2.16
Hala
2.17

záměru pronájmu výrobních a skladových prostor v II. NP objektu
st. 593 v průmyslovém areálu městyse Klenčí pod Čerchovem
21,24 m2,
18,01 m2,
22,99 m2,
587,55 m2.

46.10 Bere na vědomí informaci starosty o požadavcích žadatelky o pronájem výrobních prostor
v čp. 1 v průmyslovém areálu městyse.
46.11 Bere na vědomí žádost o pořízení územní studie ozn. J.P04-BI na pozemku p.č. 336/2 KÚ
Jindřichova Hora.
46.12 Schvaluje pořízení územní studie č. 1 - Jindřichova Hora pro plochy přestavy: J.P02-BI,
J.P03-ZV, J.P04-BI a P05-ZV KÚ Jindřichova Hora.
46.13 Schvaluje starostu městyse jako pověřeného zastupitele pro pořízení změny č. 1 a 2 k ÚP
městyse a územních studií č. 1 Jindřichova Hora, č. 4 Klenčí pod Čerchovem K.R11-BI, č. 5
Klenčí pod Čerchovem K.R17-BI, č. 6 Klenčí pod Čerchovem K.P14-BH a č. 8 Klenčí
pod Čerchovem K.R26-BI, K.R27-OV, K.R28-OV, K.R29-BI, K.R31-SV, K.P12-OV a K.P13-SV.

46.14 Schvaluje vyhlášení záměru směny pozemků p. č. 1770/3, druh pozemku zahrada
o výměře 33 m2 a pozemku p. č. 1785/15, druh pozemku ostatní plocha o výměře 26 m 2
oba KÚ Klenčí pod Čerchovem úplatnou formou.
46.15 Schvaluje koupi pozemku p. č. 3254, druh pozemku ostatní plocha o výměře 30 m 2 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
46.16 Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 3254 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
46.17 Bere na vědomí informaci starosty o směně a prodeje části pozemků p. č. 14, 68, 69/3,
72/1, st. 73, st. 86, 111/60, 313, 318/1 a 338/2 dle GP č. 79-244/2010 ze dne 24. 3. 2011
v KÚ Jindřichova Hora.
46.18 Schvaluje vyhlášení záměru směny pozemku p. č. 14/2, druh pozemku zahrada o výměře
10 m2, který vzniká oddělením z pozemku p. č. 14 druh pozemku zahrada o výměře 288
m2 a pozemku p. č. 338/3 druh pozemku ostatní plocha o výměře 11 m2, který vzniká
oddělením z pozemku p. č. 338/2 druh pozemku zahrada o výměře 203 m 2 jako díl
„f“ a oddělením z pozemku p. č. st. 86 druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 95 m2 jako díl „e“ za pozemek p. č. 313/2 druh pozemku ostatní plocha
o výměře 19 m2, který vzniká oddělením z pozemku p. č. 313 druh pozemku ostatní
plocha o výměře 3 195 m2 a pozemku p. č. 313/4 druh pozemku ostatní plocha o výměře
28 m2, který vzniká oddělením z pozemku p. č. 313 druh pozemku ostatní plocha
o výměře 3 195 m2 vše dle GP č. 79-244/2010 ze dne 24. 3. 2011 v KÚ Jindřichova Hora
a to úplatnou formou.
46.19 Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012135/VB/01
na pozemku p. č. 3480 KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností ČEZ Distribuce, a. s.
zastoupené společností Elektromontáže Touš, s.r.o., sídlem Topolová 68, 330 23 Úherce,
IČO: 29089247.
46.20 Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120012135/VB/01 na pozemku p. č. 3480 KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností ČEZ
Distribuce, a.s. zastoupené společností Elektromontáže Touš, s.r.o.
46.21 Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017998/VB002
Klenčí pod Č., DO, parc. č. 284/7 – kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení
společností Senergos, a. s., sídlem Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice.
46.22 Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120017998/VB002 Klenčí pod Č., DO, parc. č. 284/7 – kNN se společností ČEZ Distribuce, a. s.
v zastoupení společností Senergos, a. s.
46.23 Neschvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemcích p. č. st. 707 a st. 333 se společností
První chodská develop, a. s.
46.24 Bere na vědomí informaci starosty o zpracování projektové dokumentace na akci:
Bezbariérová trasa obce Klenčí pod Čerchovem projektovou kanceláří Road Project s.r.o.,
sídlem Vejprnická 489/99, 318 00 Plzeň.

46.25 Bere na vědomí zprávu hodnotící komise ve věci veřejné zakázky: „Oprava schodů
ke kostelu sv. Martina.“
46.26 Schvaluje zadání veřejné zakázky: „Oprava schodů ke kostelu sv. Martina“ společnosti Ing.
Oldřich Kovařík, sídlem Chodov 208, 345 33 Trhanov, IČO: 12866971 s nejnižší nabídkovou
cenou.
46.27 Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Oprava schodů ke kostelu sv. Martina“
společnosti Ing. Oldřich Kovařík, sídlem Chodov 208, 345 33 Trhanov, IČO: 12866971.
46.28 Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo na akci: „Oprava schodů ke kostelu
sv. Martina“ se společností Ing. Oldřich Kovařík.
46.29 Bere na vědomí zprávu hodnotící komise ve věci veřejné zakázky: „Rekonstrukce bývalé
hasičské zbrojnice na kavárnu.“
46.30 Schvaluje zadání veřejné zakázky: „Rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice na kavárnu“
společnosti Ing. Oldřich Kovařík, sídlem Chodov 208, 345 33 Trhanov, IČO: 12866971
s nejnižší nabídkovou cenou.
46.31 Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice
na kavárnu“ společnosti Ing. Oldřich Kovařík, sídlem Chodov 208, 345 33 Trhanov, IČO:
12866971
46.32 Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo na akci: „Rekonstrukce bývalé hasičské
zbrojnice na kavárnu“ se společností Ing. Oldřich Kovařík.
46.33 Schvaluje přípravu a provedení zadávacího řízení na akci: „Modernizace sociálního
zařízení a šaten antukového sportoviště,“ na kterou je požádáno v rámci dotačního
programu Plzeňského kraje: Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022.
46.34 Bere na vědomí zprávu komise pro participativní rozpočet v roce 2022.
46.35 Schvaluje přípravu vítězné akce: Příprava letního kina v rámci Domu přírody Českého lesa.
46.36 Bere na vědomí informaci starosty o stavu topného systému budovaného v roce 2013
v rámci projektu Dům přírody Českého lesa.
46.37 Schvaluje prověřit opravu topného systému v objektu Dům přírody Českého lesa.
46.38 Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 platné k 23. 3. 2022.
46.39 Bere na vědomí vyjádření společnosti Google Czech Republic, s.r.o., v zastoupení
advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS, s.r.o. k žádosti městyse o přenesení skutečného
stavu (komunikace Klenčí – Chodov bez povolení průjezdu) do podkladů
maps.google.com.
46.40 Schvaluje pořízení dopravní značky na pozemku p. č. 2529/12 KÚ Klenčí pod Čerchovem
v rámci projektové dokumentace pro omezení vozidel nad 3,5 t do lokality ke hřbitovu.
46.41 Bere na vědomí zprávu komise pro dotační programy.
46.42 Schvaluje změnu alokace dotačních programů městyse.
46.43 Schvaluje žádosti o dotační prostředky v rámci titulu Podpora činnosti dětí a mládeže.
46.44 Schvaluje žádosti o dotační prostředky v rámci titulu Podpora spolkové činnosti.

46.45 Schvaluje žádosti o dotační prostředky v rámci titulu Podpora kulturních a kulturně
společenských akcí.
46.46 Schvaluje žádosti o dotační prostředky v rámci titulu Podpora jednorázových sportovních
akcí.
46.47 Schvaluje žádosti o dotační prostředky v rámci titulu Podpora literární činnosti.
46.48 Schvaluje náhradníky dotačních programů městyse dle návrhu komise pro dotační
prostředky v rámci dotačních programů městyse.
46.49 Schvaluje veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým prostředkům v rámci dotačních
programů městyse pro rok 2022.
46.50 Pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávních smluv k poskytnutým prostředkům v rámci
dotačních programů městyse pro rok 2022.
46.51 Neschvaluje žádost společnosti Stopa bezpečí s.r.o. o finanční podporu projektu: „Peníze
a jiná strašidla“ pro děti na prvním stupni základních škol.
46.52 Neschvaluje žádost o podporu projektu Linka bezpečí, z. s.
46.53 Schvaluje žádost společnosti Zdravotní klaun, o. p. s. na podporu činnosti aktivity
Zdravotní klaun v rámci nemocničních zařízení a příspěvek.
46.54 Schvaluje veřejnoprávní smlouvu k příspěvku pro společnost Zdravotní klaun, o. p. s.
na podporu činnosti aktivity Zdravotní klaun.
46.55 Pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy k příspěvku pro společnost Zdravotní
klaun, o. p. s.
46.56 Neschvaluje žádost organizace UCHO, z. s. o příspěvek na činnost.
46.57 Bere na vědomí žádost zastupitelky paní Františky Tiché o brigádu v DPČL.
46.58 Schvaluje uzavření DPP s paní Františkou Tichou v rámci činností v DPČL.
46.59 Bere na vědomí roční výkaz knihovny Městyse Klenčí pod Čerchovem pro rok 2021.
46.60 Neschvaluje žádost obyvatel domu čp. 289 o kácení jehličnatých stromů.
46.61 Ukládá starostovi zjistit možnosti údržby jehličnatých stromů u domu čp. 289.
46.62 Bere na vědomí zprávu o činnosti z výboru KV, VŽPVUP a VKSO.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 20. 4. 2022 v 17:30.
Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení z 46. 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. 4. 2022

……………………………

Sejmuto dne: 21. 4. 2022

……………………………

