Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 20. zasedání konaného dne 25. března 2020 prostředky umožňujícími komunikaci na dálku
Zastupitelstvo městyse:
20.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Přemysla Lamače a Milana Tomana.

20.2

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

20.3

Schvaluje revokaci usnesení č. 8.20 z 8. zasedání zastupitelstva městyse jako kompetenci
starosty k nezbytně nutnému zadávání veřejných zakázek v limitu 50 000 bez DPH (nyní
bez limitu, avšak dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek).

20.4

Schvaluje úpravu směrnice ÚSC Městyse Klenčí pod Čerchovem č. 1 – 1_2018 k rozpisu
rozpočtu a jeho změnám v čl. 14 odst. 2 písmena a) na příjmové a výdajové stránce a to
bez omezení pouze po dobu stavu nouze. Starosta bude na nejbližším řádném veřejném
zasedání zastupitelstva informovat o provedených opatřeních.

20.5

Ukládá starostovi úpravu směrnice ÚSC Městyse Klenčí pod Čerchovem č. 1 – 1_2018
k rozpisu rozpočtu a jeho změnám zapracovat dle usnesení 20.4 a tuto směrnici vydat.

20.6

Schvaluje odpuštění nájmu v důsledku vládního usnesení o omezení volného pohybu
obyvatel a uzavření provozoven a to z důvodu zachování dostupnosti služeb občanům,
protože se domnívá, že by mohlo dojít k ohrožení podnikání nepříznivou situací. Platnost
tohoto usnesení je od vyhlášení stavu nouze do nového usnesení Vlády ČR, které stav
nouze ukončí.

20.7

Doporučuje starostovi ve věci místních poplatků za komunální odpad a psy postupovat dle
ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích, tedy nesankcionovat nezaplacení
poplatku do 30. 3. 2020 a jeho splatnost odložit až 30 dnů po zrušení nouzového stavu
novým usnesením Vlády ČR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční po skončení krizového stavu nejpozději však 24. 6. 2020.

Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.
Vyvěšeno dne: 27. 3. 2020

……………………………

Sejmuto dne: 17. 4. 2020

……………………………

