Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva městyse Karlštejn dne 30. 6. 2020
-----------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
Usnesení č.2020/29 ověřovateli
zápisu p.Josefa Čvančaru a p.Václava Karkoše,
zapisovatelkou dnešního zápisu pí. Janu Brandejsovou
Usnesení č.2020/30 program zasedání zastupitelstva městyse konaného 30.6.2020
Usnesení č.2020/31 zápis ze zasedání zastupitelstva městyse 30.4.2020
Usnesení č.2020/32 závěrečný účet a celoroční hospodaření Městyse Karlštejn za rok 2019
bez výhrad společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
Městyse Karlštejn za rok 2019
Usnesení č.2020/33 účetní závěrku Městyse Karlštejn za účetní období 2019 sestavenou
ke dni 31.12.20219
Usnesení č.2020/34 výsledek hospodaření HČ za rok 2019 ve výši 1,845.925,13 Kč.
1,660.000,--Kč bude převedeno na účet městyse a zbývající
hospodářský výsledek ve výši 185.925,13 Kč zůstává HČ.
Usnesení č.2020/35 účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Karlštejn za účetní
období 2019 sestavenou ke dni 31.12.2019
Usnesení č.2020/36 hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Karlštejn ve
výši 297.264,31 Kč, který zůstává uvedené organizaci jako rezervní
fond
Usnesení č.2020/37 rozpočtové opatření č.2
Usnesení č.2020/38 Rozhodnutí o snížení místního poplatku za užívání veřejného
prostranství z důvodu mimořádné události
Usnesení č.2020/39 poskytnutí dotací z rozpočtu městyse pro rok 2020
Klub Zvonek
na činnost
5.000,--Kč
SVČ,Hořovice
tradiční kulturní akce
pro děti
12.000,--Kč
František Kasík
pořádání hudeb.večerů
5.000,--Kč
Josef Beránek
kulturní akce
10.000,--Kč
ZO ČSOP Rokycany
péče o zraněné živočichy
5.000,--Kč
TRANS HOSPITAL PLUS
os.ochran.pom.COVID-19
zdrav.materiál,léky
25.000,--Kč
TJ Karlštejn
podpora sport.čin.oddílů
90.000,--Kč
MS Karlštejn
podpora činnosti
20.000,--Kč
MS Liteň
nákup krmiva na záchr.
drob.zvěře
6.000,--Kč
ČTU, Záskalák Liteň
Karlštejnská devítka
12.000,--Kč

Klub přátel Karlštejna
TJ SOKOL Karlštejn
Via Michaelica Kristi

Usnesení č.2020/40
Usnesení č.2020/41

Usnesení č.2020/42

Usnesení č.2020/43

Usnesení č.2020/44
Usnesení č.2020/45

Usnesení č.2020/46
Usnesení č.2020/47

na činnost
10.000,--Kč
na činnost oddílů
60.000,--Kč
poříz.nářadí pro péči
o les a sad
10.000,--Kč
3 obce
povodně
30.000,--Kč
souhlas s projektovou dokumentací - umístění stavby „Splašková
kanalizace Korno“ na pozemcích p.č. 1380/2,1434,1462/1 k.ú.Poučník
souhlas s projektovou dokumentací - napojením stavby „Splašková
kanalizace Korno“ na stávající veřejnou kanalizaci a na ČOV ve
vlastnictví Městyse Karlštejn
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti-posunutí stávající
skříně SIS1 o 1 m od opěrné zdi (kopeček) mezi Městysem Karlštejn a
CETIN a.s. za náhradu 1.800,--Kč na pozemku p.č. 143/5
vzorec pro možnost snížení nájmů mezi podnikateli a Městysem
Karlštejn pro období koronavirových omezení a případných dalších
výše Kč nájemní smlouvy x doba přerušení podnikání
doba trvání pro rok 2020
Řád pro pohřebiště v Městysi Karlštejn
Nařízení Městyse Karlštejn č.1/2020, kterým se stanovuje cena
nájemného z pozemků pro hrobová místa a za služby související
s nájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti Městyse Karlštejn
příspěvek Městyse Karlštejn ve výši 9,--Kč/km na přepravu místních
seniorů k lékaři p.L.CH., který službu zajišťuje
změnu usnesení č. 2020/26
I.schvaluje prodej pozemků parc.č.1025/27 o výměře 206 m , parc. č.
1025/54 o výměře 45 m2 a parc. č. 1025/115 o výměře 27 m2, všechny
pozemky v k.ú.Poučník (pozem. parc.č.1025/115 vzniklý na základě
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 431- 180047/2018
vyhotoveného společností Hrdlička spol.s r.o.) manželům Ing. D.G.B.
a O.J., bydlištěm Karlštejn, za cenu obvyklou 570,--Kč za 1m2
výměry prodávaných pozemků, tj. celkem za 158.460,-- Kč s tím,
že na účet Městyse Karlštejn bude uhrazena minimálně 1/3 kupní
ceny nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, minimálně
1/3 kupní ceny nejpozději do 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy
a zbývající část kupní ceny nejpozději do 1 roku od uzavření kupní
smlouvy, návrh na vklad vlastnického práva kupujících do katastru
nemovitostí bude podán až po zaplacení celé kupní ceny a poplatek
spojený s návrhem na vklad hradí kupující;
II.ukládá starostovi Městyse Karlštejn vypracovat návrh smlouvy
podle bodu I. tohoto usnesení, smlouvu jménem městyse uzavřít
nejpozději do 45 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení a po splnění
sjednaných podmínek podat příslušnému katastrálnímu úřadu

Usnesení č.2020/48
Usnesení č.2020/49
Usnesení č.2020/50
Usnesení č.2020/51

návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastr
nemovitostí
snížení nájmu SKT s.r.o. za pronájem bunkru + prostranství na
1.000,--Kč pro rok 2020
posunutí splátky půjčky TJ Karlštejn ve výši 60.000,-- Kč za rok 2020 do
30.9.2021
výběrové řízení na akci „Chodník od mostu k úřadu“ úprava místní
komunikace-Karlštejn
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č.VPI/PH/2019/050 mezi CETIN a.s. a Městysem Karlštejn za cenu
260.192,--Kč

Janis S i d o v s k ý
místostarosta městyse

Ověřovatelé:
Josef Čvančara
Václav Karkoš

Petr R a m p a s
starosta městyse

