Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 23. veřejného zasedání konaného dne 24. června 2020
Zastupitelstvo městyse:
23.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Milana Tomana a Jiřího Anderleho.

23.2

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

23.3

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

23.4

Bere na vědomí zprávu zastupitele Martina Freie o osazení kamer na veřejných
prostranstvích.

23.5

Schvaluje účetní závěrku Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem, p.o., vyslovuje
souhlas s hospodařením bez výhrad a schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019
do rezervního fondu.

23.6

Bere na vědomí zprávu z kontroly hospodaření ÚSC Městys Klenčí pod Čerchovem.

23.7

Schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet městyse za rok 2019 a vyslovuje souhlas
s hospodařením bez výhrad.

23.8

Schvaluje závěrečný účet sdružení Lazce a vyslovuje souhlas s hospodařením bez výhrad.

23.9

Bere na vědomí vyúčtování rozpočtu Euroregionu Šumava za rok 2019.

23.10 Bere na vědomí návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby se společností První chodská develop, a.s..
23.11 Bere na vědomí žádost SÚS Plzeňského kraje, p.o. o bezúplatný převod pozemku p.č.
2419/53 KÚ Klenčí pod Čerchovem do majetku Plzeňského kraje.
23.12 Schvaluje vyhlášení záměru bezúplatného pozemku p.č. 2419/53, druh pozemku ostatní
komunikace, o výměře 32 m2 v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
23.13 Schvaluje přijetí dotací z programů PK:
•

PSOV PK 2020 – Projekty obcí na akci: Výměna oken v bytovém domě v Klenčí pod
Čerchovem ve výši 480 000 Kč.

•

Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020
na akci: Oprava opěrné zdi v Klenčí pod Čerchovem ve výši 400 000 Kč.

•

Podpora činnosti informačních center v Plzeňském kraji na akci: Dotisk letáku "Kam
po Českém lese" - česká a německá verze ve výši 20 000,- Kč.

•

Podpora kultury v Plzeňském kraji na akci: Varhanní koncerty 2020 ve výši 20 000,- Kč.

23.14 Schvaluje zadání zakázky Oprava opěrné zdi v Klenčí pod Čerchovem společnosti Ing.
Oldřich Kovařík – LUKANUS Stav, sídlem Chodov 208, 345 33 Trhanov, IČO: 12866971.

23.15 Schvaluje podstatné náležitosti smlouvy o dílo k akci Oprava opěrné zdi v Klenčí pod
Čerchovem se společností Ing. Oldřich Kovařík – LUKANUS Stav.
23.16 Pověřuje starostu uzavření smlouvy o dílo se společností Ing. Oldřich Kovařík – LUKANUS
Stav na akci Oprava opěrné zdi v Klenčí pod Čerchovem.
23.17 Schvaluje pořízení GP pro oddělení části pozemku p.č. 1742/54 KÚ Klenčí pod Čerchovem
a dělení toho pozemku dle skutečnosti.
23.18 Bere na vědomí výsledek kontrolního zjištění FÚ ve věci projektu Dům přírody Českého
lesa.
23.19 Schvaluje nabídku společnosti Arch consulting s.r.o. na zpracování analýzy odpadového
hospodářství a následné strategické návrhy odpadového hospodářství pro městys Klenčí
pod Čerchovem.
23.20 Ukládá starostovi se společností Arch consulting s.r.o. připravit analýzu na odpadové
hospodářství městyse.
23.21 Schvaluje pronájem bytu 2+1 v bytovém domě čp. 330.
23.22 Schvaluje pronájem bytu v DPS čp. 285.
23.23 Bere na vědomí návrhy OZV č. 02/2020 pro vydání požárního řádu, č. 03/2020, k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí,
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, obecně závazné vyhlášky městyse č. 04/2020,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysu Klenčí pod
Čerchovem a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů, obecně závazné vyhlášky
městyse č. 05/2020, o nočním klidu, obecně závazné vyhlášky městyse
č. 06/2020, o regulaci hlučných
činností,
obecně
závazné
vyhlášky
městyse
č. 07/2020, o užívání plakátovacích ploch v majetku městyse a obecně závazné vyhlášky
městyse č. 08/2020, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních, kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték,
jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
23.24 Ukládá zastupiteli Martinovi Freiovi zapracovat změny a doporučení do návrhu OZV pro
následné zasedání ZM.
23.25 Bere na vědomí zápis z jednání s KÚ pro Plzeňský kraj k obnově hranic katastrálního území
Dolní Folmava.
23.26 Pověřuje starostu k jednání za městys ve věci obnovy KÚ Dolní Folmava.
23.27 Bere na vědomí stížnost a vyjádření ředitelky ZŠ Klenčí ke stravování ve školní jídelně
Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem.
23.28 Ukládá starostovi vypořádat stížnost dle bodu 23.27.
23.29 Bere na vědomí informaci společnosti EKO-KOM a.s. o úspoře za třídění odpadu v rámci
městyse za rok 2019.
23.30 Neschvaluje žádost IV-Nakladatelství s.r.o. o finanční podporu akce k vydání publikace:
„Anetka potřebuje pomoc…“.
23.31 Schvaluje termíny zasedání ZM v II. pololetí roku 2020.

23.32 Bere na vědomí zprávu z KV, FV, VZPVUP a VKSO o činnosti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 26. 8. 2020 v 17:30.
Jan Bozděch
starosta městyse

Usnesení z 23. 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. 8. 2020

……………………………

Sejmuto dne: 24. 8. 2020

……………………………

