Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 44. veřejného zasedání konaného dne 19. ledna 2022
Zastupitelstvo městyse:
44.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pana Karla Hulu a Přemysla Lamače.

44.2

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

44.3

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

44.4

Schvaluje směnu pozemku p. č. 601/21 o výměře 48 m2, druh pozemku ostatní plocha,
který vzniká ze stávajícího pozemku p. č. 601/5 o celkové výměře 318 m 2, druh pozemku
ostatní plocha dle GP č. 927-1242/2021 a pozemku p. č. 2451/15 o výměře 15 m 2, druh
pozemku ostatní plocha oba v KÚ Klenčí pod Čerchovem a v majetku městyse Klenčí pod
Čerchovem za pozemek p. č. 3915/2 o výměře 61 m2, druh pozemku orná půda, který
vzniká ze stávajícího pozemku p. č. 3915 o celkové výměře 3 421 m2, druh pozemku orná
půda dle GP č. 933-1242/2021 KÚ Klenčí pod Čerchovem na LV 255 dle vyhlášeného
záměru a žádosti úplatnou formou.

44.5

Pověřuje starostu uzavřením směnné smlouvy dle usnesení č. 44.4.

44.6

Schvaluje prodej pozemku p. č. 601/22 o výměře 37 m2, druh pozemku ostatní plocha,
který vzniká ze stávajícího pozemku p. č. 601/5 o celkové výměře 318 m 2, druh pozemku
ostatní plocha dle GP č. 927-1242/2021 v KÚ Klenčí pod Čerchovem dle žádosti
a vyhlášeného záměru.

44.7

Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy dle usnesení č. 44.6.

44.8

Bere na vědomí žádost o zahrnutí pozemku p. č. 2375/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem
do schválené směny pozemků.

44.9

Schvaluje vyhlášení záměru směny pozemků p. č. 2370, o výměře 1 321 m2, druh pozemku
trvalý travní porost, p. č. 2375/5 o výměře 1 071 m 2, druh pozemku trvalý travní porost,
p. č. 2157/7 o výměře 613 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 2363/2 o výměře
542 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 2362 o výměře 216 m 2, druh pozemku
trvalý travní porost, p. č. 2367 o výměře 212 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č.
2361 o výměře 254 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. č. 2381/3 o výměře 42 m2,
druh pozemku ostatní plocha vše zapsané na LV 1 v majetku městyse Klenčí
pod Čerchovem v KÚ Klenčí pod Čerchovem za pozemky: p. č. 3354 o výměře 3 092 m2,
druh pozemku orná půda, p. č. 2866 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. č.
2867 o výměře 22 m2, druh pozemku ostatní plocha vše na LV 931 v KÚ Klenčí
pod Čerchovem, a to úplatnou formou.

44.10 Schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 734/31 o výměře 5 m 2, druh pozemku
ostatní plocha v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
44.11 Ukládá starostovi projednat podmínky směny pozemků p. č. 262/4 a 262/6 KÚ Jindřichova
Hora za pozemek p.č. 557/1 KÚ Lísková u Nemanic dle žádosti úplatnou formou.

44.12 Bere na vědomí žádost zastupujícího za hudební skupinu HaHa Bimbi o pronájem prostor
městyse pro hudební zkušebnu.
44.13 Ukládá zastupiteli Martinu Freiovi a zastupiteli Karlu Hulovi projednat požadavky
na pronájem prostor pro hudební zkušebnu a připravit zastupitelstvu návrh pronájmu
prostor.
44.14 Schvaluje vícepráce na akci: Klenčí pod Čerchovem – Prodloužení parkoviště na parcele
2419/11 v KÚ Klenčí pod Čerchovem dle předloženého rozpočtu společností FinalKom
s.r.o.
44.15 Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Klenčí pod Čerchovem – Prodloužení
parkoviště na parcele 2419/11 v KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností FinalKom s.r.o.
44.16 Pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 1 se společností FinalKom, s.r.o.
44.17 Schvaluje dodatečné práce na akci: Klenčí pod Čerchovem – Úprava parkoviště
u zdravotního střediska dle předloženého rozpočtu společností FinalKom s.r.o.
44.18 Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Klenčí pod Čerchovem – Úprava
parkoviště u zdravotního střediska se společností FinalKom s.r.o.
44.19 Pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 1 se společností FinalKom, s.r.o.
44.20 Bere na vědomí informaci starosty o průzkumu trhu na rekonstrukci baru K1 na kavárnu.
44.21 Schvaluje vyhlášení zadávacího řízení v režimu zakázky malého rozsahu na Rekonstrukci
baru K1 dle projektové dokumentace.
44.22 Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem baru K1 za účelem provozování kavárny.
44.23 Bere na vědomí PD pro stavební povolení, předloženou architektkou, k projektu
Rekonstrukce Obecního domu čp. 127.
44.24 Ukládá starostovi a místostarostům prověřit vhodné dotační tituly pro etapizaci
rekonstrukce objektu Obední dům na adrese Klenčí pod Čerchovem čp. 127.
44.25 Ukládá místostarostovi Přemyslu Lamačovi jednat s nájemníkem objektu bývalých jeslí
o dalším postupu přesunu do průmyslového areálu Klenčí pod Čerchovem čp. 1.
44.26 Bere na vědomí informaci starosty o stavu komínového tělesa bývalé kotelny čp. 292.
44.27 Pověřuje starostu zajištěním odstranění havarijního stavu a v případě nutnosti i zajištění
demolice této stavby.
44.28 Bere na vědomí nabídky na pořízení svahového mulčovacího ramene pro traktor Zetor
Proxima na letní údržbu zeleně.
44.29 Ukládá starostovi provést zadávací řízení na pořízení svahového mulčovacího ramene
pro traktor Zetor Proxima pro letní údržbu zeleně s parametrem dosahu ramene
ve vzdálenosti 5 metrů.
44.30 Bere na vědomí výsledek kontroly MV v oblasti samosprávné činnosti ÚSC Klenčí
pod Čerchovem.
44.31 Schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky: Doplnění kanalizace Klenčí
pod Čerchovem – stoka A, B, C.

44.32 Bere na vědomí zásady dotačního titulu MZe, kterými se stanovují podmínky
pro poskytování dotací v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků pro rok 2022.
44.33 Schvaluje přijetí pomníků do majetku městyse v případě:
Socha: Mistr Jan Hus na pozemku p. č. 2417/18,
Socha: Jan Nepomucký na pozemku p. č. 2417/9,
Socha: Kříž na pozemku p. č. 2962,
Centrální kříž na hřbitově: pozemek p. č. 697/2 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem.
44.34 Schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu:
Hřbitovní zeď na pozemku p. č. 695/3
Socha: Mistr Jan Hus na pozemku p. č. 2417/18,
Socha: Kříž na pozemku p. č. 2962,
Centrální kříž na hřbitově: pozemek p. č. 697/2 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem.
44.35 Schvaluje přidělení bytu v čp. 330 o velikosti 2+1.
44.36 Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19/2021 platné k 31. 12. 2021.
44.37 Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 platné k 31. 1. 2022.
44.38 Bere na vědomí žádosti spolku Storgé, z.s. o poskytnutí dotace na činnost útulku pro psy.
44.39 Schvaluje dar pro spolek Storgé, z.s. na činnost útulku pro psy ve výši 5.000,- Kč.
44.40 Schvaluje darovací smlouvu pro spolek Storgé, z.s. a pověřuje starostu uzavřením darovací
smlouvy.
44.41 Bere na vědomí návrhy etického kodexu volených zástupců městyse a zaměstnanců
městyse.
44.42 Bere na vědomí rezignaci na pozici člena výboru pro životní prostředí, výstavbu a územní
plánování.
44.43 Bere na vědomí zprávy o činnosti KV, VŽPVUP a VKSO.
44.44 Ukládá místostarostovi Františku Čiperovi a zastupitelce Františce Tiché připravit návrh
na optimalizaci inventárních seznamů a průběhu inventur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příští zasedání ZM se uskuteční 23. 2. 2022 v 17:30.
Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení z 44. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 26. 1. 2022

……………………………

Sejmuto dne: 16. 2. 2022

……………………………

